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FIRST SESSION/ BİRİNCİ OTURUM 

19.09.2019 Thursday/Perşembe 13:30 - 15:00 

SOSYAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA FETÖ 

Prof.Dr. Mehmet Tayfun AMMAN 

Sakarya Üniversitesi, mtamman@sakarya.edu.tr 

ÖZET 

 Türkiye 15 Temmuz 2016’da sosyal ve ekonomik olarak küresel ölçekte örgütlenmiş dinî 

temelli sivil bir yapının asker uzantıları tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsüyle sarsıldı. 

Başta TBMM olmak üzere devletin en üst organlarını hedef alan ve kendilerini durdurmaya 

çalışan silahsız insanları gözünü kırpmadan öldürebilen darbeciler, devlet ile halkın kararlı 

tepkisi karşısında başarısız oldular. Türkiye üç yıldır devletin kılcal damarlarına kadar yayılmış 

bu kanserden arınmaya çalışıyor. 

 Dinî hizmetler vererek itibar ve güç kazanmış bir topluluğun bir gecede terör örgütüne 

dönüşmesi mümkün olmadığına göre, kendilerine “Hizmet hareketi” diyen ve toplumda “Gülen 

cemaati” olarak tanınan bu dinî yapının otuz kırk yıllık bir süreçte terör örgütüne 

dönüşebilmesinin sosyal ve kültürel zemini üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. 

 Bu bildiride FETÖ’nün sosyal ve kültürel boyutları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Daha 

açık bir ifadeyle FETÖ’nün toplumun hangi kesimleri üzerinde etkili olduğu ve devşirdiği 

insanları başlangıçta hayal bile edemeyecekleri bir yere nasıl sürüklediği sosyolojik bir 

perspektifle masaya yatırılmıştır. 

 Bildiride ilk olarak FETÖ’nün sosyal boyutu modernleşme, sekülerleşme ve kentleşme 

süreçleri ekseninde ele alınmıştır. Türkiye’nin siyasal dinamiklerle yöneldiği modernleşme 

sürecinde pozitivist siyasal elitlerin katı sekülarist politikaları özellikle kentlerde “dine 

yabancılaşma” olarak kavramlaştırdığımız bir zemin oluşturmuştur. 1950’lerde başlayan iç göç 

ve kentleşme sürecinde eğitim düzeylerinin düşük olduğunu bildiğimiz yeni kentli toplum 

kesimleri, daha özenli bir manevi yaşam arzusu gibi dini, dayanışma ihtiyacı gibi sosyal, kentte 

tutunabilme gibi ekonomik beklentilerle dini grup yapılanmalarına yönelmişlerdir. Kendi 

seçkinlerini üreten ve bu seçkinler tarafından yeniden üretilen bu gruplarda din, ince idrakten 

yoksun yorumlarla kamusal alana çıkmış; sahih bir din anlayışıyla kabul edilmesi mümkün 

olmayan “dinde yabancılaşma” olarak kavramlaştırdığımız sorunlu bir yapı olarak 

şekillenmiştir. FETÖ, dine yabancılaşma zemininde ortaya çıkan dinde yabancılaşma olgusunun 

tipik bir örneğidir. 

 Bildiride ikinci olarak FETÖ’nün kültürel boyutuna dair kısmi bir değerlendirme yapılmıştır. 

Sosyal ve dini yapılar, onları besleyen kültür zemini olmadan toplum sahnesine çıkamazlar. Bu 

çerçevede özellikle Türk toplumunun kültürel özellikleri arasında dikkat çeken 

“maneviyatçılık”, “tek adamcılık” ve antropolojide “bağımlılık eğitimi” olarak adlandırılan 

çocuk yetiştirme tarzının FETÖ gibi dini yapıları ortaya çıkaran etkilerine dikkat çekilmiştir. 

 Türkiye’de modern rasyonel eğitimin ne ölçüde başarılı olduğu tartışmalıdır. Öğrenmeyi 

sevdiremeyen, düşünmeyi öğretemeyen, sorgulama ve eleştiri becerilerini geliştiremeyen, 

kendisi üzerinde düşünmeye sevk edemeyen bir milli eğitim sisteminin istemeyerek de olsa 

FETÖ gibi yapıların ortaya çıkmasındaki sorumluluğu büyüktür. Türkiye Diyanet İşleri 

Başkanlığı da açıkça sınıfta kalmış, FETÖ doğrudan devleti hedef alana kadar toplumu uyarma 

görevini yerine getirmemiştir.  

 Bildiri, Türkiye’nin çok büyük bir bedel ödeyerek temizlemeye çalıştığı FETÖ gibi bir 

olguyu tekrar yaşamamasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimler: FETÖ, Dine Yabancılaşma, Dinde Yabancılaşma, Maneviyatçılık, Tek 

Adamcılık, Bağımlılık Eğitimi.  

mailto:mtamman@sakarya.edu.tr
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FETO WITH ITS SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS 

ABSTRACT 

 Turkey has been shattered with a military coup attempt on July 15, 2016, carried out by 

military extensions of a religiously-based civil group that is organized on a global scale in social 

and cultural terms. This attempt and its plotters who targeted the highest organs of the state, 

being in the first place The Grand National Assembly of Turkey and killed disarmed people 

atrociously, failed and collapsed against the determined reaction of the state and people. Turkey 

has been attempting to defecate this cancer for three years which spread through capillary 

vessels of the state. 

 It is impossible for a religious group which has gained power and prestige by giving 

religious services, to transform into a terrorist organization overnight. Hence, we must consider 

the social and cultural background and reason for the transformation of a religious group that 

introduced themselves as “Hizmet (meaning Service to People) Movement” and known as “the 

Gülen Community” into a terrorist organization during nearly forty years. 

 In this paper, we tried to analyze the social and cultural aspects of FETO. More clearly, we 

try to elucidate in a sociological perspective on which sections of the society FETO is more 

influential and how they canalize and carry the people they gathered, to a point they can’t even 

imagine in the beginning. 

 In the first place, the social aspect of the issue is evaluated in terms of modernization, 

secularization and urbanization. In the modernization period attempted with political dynamics, 

secularist policies of positivist political elites created a social background which can be named 

as “alienation to religion” especially in urban centers. During internal migration and 

urbanization process which has begun in 1950s, these newly urbanized and low-educated 

sections of society showed a tendency towards religious groups. Their common basic needs and 

goals are desiring a more pious and meticulous spiritual life, being in an alternative network of 

social solidarity, taking hold of urban life in economic terms. In these religious groups which 

have produced their own elite strata and have been re-produced by these new elites, religion has 

come out into the public sphere with various comments which are deprived of refined and 

elegant comprehension. All these developments led to a problematic structure which can be 

named as “alienation in religion”. This problematic structure is impossible to accept with an 

accurate religious understanding. FETO is a typical example of the phenomenon of ‘alienation 

in religion’ that comes into being on the ground of ‘alienation to religion’. 

 Subsequently, we try to make a partial analysis regarding the cultural aspect of FETO. Social 

and religious entities can’t appear on the social level without a cultural background supporting 

and nurturing them. In this context, especially “spiritualism”, “bossism” and “dependency 

education” which is a child-rearing style as named in anthropology, are some of the conspicuous 

common characteristics of our Turkish society and these cultural characteristics have a great 

influence on the formation of religious groups such as FETO. 

 The success of modern, rational education in Turkey is a controversial issue. The role of the 

deficiencies in the national education system has a great influence on the formation of groups 

like FETO. Actually, this education system is very deficient in terms of enthusiasm for learning, 

teaching to think, developing critical skills and reflexive thinking. Also, The Directorate of 

Religious Affairs failed on this issue because it couldn’t carry out the task of warning and 

awakening society until FETO targeted the state. 

 This paper aims at contributing to prevention of the repetition of a phenomenon like FETO 

whose devastating effects are still influential on society and state. 

Keywords: FETO (Fetulahist Terrorist Organization), Alienation to Religion, Alienation in 

Religion, Spiritualism, Bossism, Dependency Education.  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

3 
 

TERÖRİZMİN DÖNÜŞÜMÜ: BALKANLARDAN FETÖ’YE 

Doç.Dr. Nihat Ali ÖZCAN  

TOBB Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, naozcan@etu.edu.tr 

ÖZET 

 Osmanlı İmparatorluğu ve devamı olan Türkiye Cumhuriyeti terörizmin tüm türlerine 

tanıklık etmiştir. Modern terörizmin ilk dalgasının Rusya’dan tüm Avrupa’ya yayıldığı genel 

kabul gören bir yaklaşımdır. Nitekim milliyetçilik ve sosyalizm gibi ideolojilerin yükselişi, 

dinamit gibi patlayıcılar ile toplu tabanca gibi suikast silahlarının icadı, telgraf, gazete gibi 

modern iletişim araçlarının yaygınlaşması, demiryolu, buharlı gemiler gibi ulaşımın 

imkânlarının artması; savaşlar ve kamu gücünün zayıflamasına, kitlesel göçlerin birçok Avrupa 

ülkesinde olduğu gibi Osmanlı Balkanlarına, bir süre sonrada Kafkaslar üzerinden Doğu 

Anadolu’ya terörizmin yayılmasına neden oldu.  

 Terörizm, 19’uncu yüzyılın son çeyreğinde, Balkanlarda etnik ve mezhepsel rekabetin en 

belirgin aracı, yöntemi haline geldi. Terörizm bir yandan devlet otoritesine, bir yandan da farklı 

etnik, dini ve mezhepsel gruplara karşı kullanıldı. Bu bazen grupların birbirlerini politik 

kurallarına itaat ettirmek, bazen belirli bölgelerde etnik temizlik yapmak, bazen de devlet 

otoritesini erozyona uğratmak için kullanıldı. Makedon, Sırp, Yunan, Bulgar, Rum, Ulah, 

Arnavut terör örgütleri faaliyetlerini sistematik olarak sürdürdüler. Tüm terör grupları, bölgede 

devam eden devletlerarası rekabetten istifade ile kolaylıkla güvenli üs bölgeleri ve lojistik temin 

edip diğer devletlerden himaye gördüler.  

 Söz konusu örgütler terörizmin klasik eylem türleri olan demiryollarına sabotaj, adam 

kaçırma, kundaklama, pusu, banka soygunu, devlet görevlilerine suikast gibi eylemlere sık sık 

başvurdular. Balkanlarda başlayan ve gelişme gösteren terör organizasyonları ve eylemleri, 

Ermeni gruplar için de esin kaynağı ve tecrübe oldu. Nitekim daha sonraları Ermeni gruplar 

İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde teröre sık sık başvurdular.  Birinci Dünya Savaşı 

sonrası Anadolu’da ve İstanbul’da çeşitli azınlık gruplar Türkler üzerinde korku dalgası 

yaratmak, zaten zayıflamış olan devlet otoritesini etkisizleştirmek, toplumsal kaos çıkartmak 

için terör yöntemlerini yaygın olarak kullandılar. Terörizm, Cumhuriyetin kurulduğu 1923 

yılına dek farklı motivasyon ve yöntemlerle devam etti.  

 Terörizm yeni bir dalga olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1960’larda farklı 

motivasyon ve formda ortaya çıktı. Özellikle Marksist/Leninist, Maocu hareketler “devrim” için 

silaha sarılmayı ve terörizmi bir zorunluluk olarak gördüler. Bunlar arasında THKO, THKP-C 

ve TİKKO gibi sol örgütlerin yanında; sol motivasyonu etnik referansla birleştiren, sınır aşan 

ASALA gibi bir terörist örgütlerinde  bulunduğu görülmektedir. Sürecin Orta Doğu’da devam 

eden Filistin İsrail çatışmasından da beslendiği de dönemsel bir gerçektir.  Yine ülkeyi 

komünizme kaptırmak istemeyen reaksiyoner milliyetçi/dini referanslı terör örgütleride 

sahnedeki yerlerini almışlardır.   

 Söz konusu dönemde terörizme giden yolda radikalleşmenin temel nedeni her ne kadar 

ekonomik ve sosyal sorunlar, örgütsel yapılar önemli bir yer tutsa da, etnik ve mezhepsel 

kimliklerin ön plana çıkması sorunun daha ağır hissedilmesine neden olmuştur. Yukarıda 

bahsedilen dönem henüz nihayetlenmemişken, gibi yeni bir dalganın ortaya çıktığı 
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görülmektedir. Bu dönemde öne çıkan örgütler Marksist etnik bölücü PKK ile dini referanslı 

terör örgütü Hizbullah’dır. Söz konusu dalga, Soğuk Savaşın sona ermesiyle hızını kaybederken 

bir kısmı, güçlü etnik ve mezhepsel kimlikleri nedeniyle organize suç örgütleri gibi hibrit 

yapılara dönüşerek varlıklarını korumuşlardır.  

 İki binli yılların başında Türkiye’de El Kaide gibi dini referanslı küresel terör örgütlerinin 

hedefi haline gelmiştir. Irak işgali ve Suriye iç savaşı gibi devlet otoritelerini yok eden bölgesel 

sorunlar ve çatışmalar DEAŞ gibi bir örgütün doğmasına, Türkiye’de de eylemler yapmasına 

neden olmuştur. Türkiye terörizmi bu dönemde, dünyada pek örneğine rastlanmayan ve tarihin 

en dikkat çekici terör örgütü, FETÖ’nün eylemlerine tanıklık etmiştir. Örgüt bir yandan 

kendisini, yeraltı teşkilatı gibi konumlandırırken, bir yandan da ayaklanmacı terör örgütlerinin 

stratejisini izlemiştir. Tüm toplumu sağ gibi saran, yatay ve dikey şekilde gizli örgütlenmiştir. 

Ele geçirdiği devletin meşru kamu gücünü, örgüt gizliliği, yöntemleri ile birleştirmiş ortaya 

çıkan gri alanlarda korku ve şiddetle politik hedefini hayata geçirmeye, hükümeti alaşağı 

etmeye, toplum üzerinde sosyal kontrolü sürekli kılmaya girişmiştir.  

Anahtar Kelimler: Terör, Etnik, Dini, PKK, FETÖ. 

 

THE TRANSFORMATION OF TERRORISM: FROM BALKANS TO FETO  

ABSTRACT 

 The Ottoman Empire and Republic of Turkey as its successor has witnessed all kinds of 

terrrorism. It’s an accepted approach that the first wave of terrorism has spread from Russia to 

all over Europe. As a matter of fact, the rise of ideologies such as nationalism and socialism, the 

invention of explosives such as dynamite and the invention of assassination weapons such as 

revolvers, the expansion of modern means of communication such as telegraphs and 

newspapers,  the increase of opportunities in transportation with railways and steamships caused 

the weakening of wars and public power and as in many European countries, mass migration 

sparked the spread of terrorism to the Ottoman Balkans through the Caucasus and Eastern 

Anatolia.  

 In the last quarter of the 19th century, terrorism became the most prominent instrument of 

ethnic and sectarian rivalry in the Balkans.  Terrorism has been used against different ethnic and 

sectarian groups as well as against the state authority. Sometimes the reasoning behind the 

actions was to force rival political groups to submit to the other’s rules, or to cause ethnical 

cleansing in certain regions, or to erode the goverments authority. Macedonian, Serbian, Greek, 

Bulgarian, Greek of Turkish nationality, Vlach and Albanian terrorist groups has sustained their 

actions systematically. All terrorist groups took advantage of the ongoing interstate competition 

in the region and easily secured safe base zones and logistics and protected by other states. 

 The terrorists frequently resorted to the classic forms of terrorism, such as sabotage, 

kidnapping, arson, ambush, bank robbery, assassination of state officials. The terrorist 

organizations and actions that has started and developed in the Balkans became inspiration and 

experience for Armenian groups. As a matter of fact, Armenian groups frequently resorted to 

terrorism in various parts of Istanbul and Anatolia. After the First World War, various minority 

groups in Anatolia and Istanbul used terrorism methods widely to create a wave of fear on the 
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Turks, to disable the already weakened state authority and to create social chaos. Terrorism 

continued until 1923, when the Republic was founded, with different motivations and methods.  

Terrorism  emerged in Turkey as well as all over the world in the 1960s with different 

motivations and models. Marxist/Leninist and Maoist movements  in particular, percieved using 

guns and terrorism as a necessity for the “revolution”.  Among them are left-wing organizations 

such as THKP-C, THKO and TİKKO, as well as terrorist organizations such as cross-border 

ASALA that combine left motivation with ethnic reference. It is also a periodic fact that the 

process is fueled by the Palestinian conflict that continues in the Middle East. Again, the 

reactionary nationalist/religious terrorist organizations, who do not want to lose the country to 

communism, took their place on the stage.  

 Although economic and social problems and organizational structures occupy the root cause 

of radicalization in the period leading to terrorism, the emergence of ethnic and sectarian 

identities caused the problem to be felt more heavily. It has been seen that a new wave emerged 

as the period mentioned above has not yet been finalized. The organizations that emerged in this 

period were the Marxist ethnic separatist PKK and the religious terrorist organization 

Hezbollah. While the wave lost momentum with the end of the Cold War, some of them 

retained their existence by becoming hybrid structures such as organized crime organizations 

due to their strong ethnic and sectarian identities.  

 In the beginning of second millennium Turkey has become the target of religious global 

terrorist organizations like Al Qaeda. Regional problems and conflicts that destroyed state 

authorities such as the invasion of Iraq and the Syrian civil war led to the emergence of an 

organization such as DAESH and it carried out attacks in Turkey. Turkey's terrorism in this 

period witnessed the actions of FETO, the most notable and uncommon terrorist organization in 

history. The organization has positioned itself as an underground organization  and followed the 

strategy of insurgent terrorist organizations at the same time. It has organized in a horizontal and 

vertical manner, which surrounds the whole society as right. It combined the legitimate public 

power of the state it seized with the methods of organizational secrecy and attempted to bring its 

political goals to life with fear and violence in the emerging gray areas, to overthrow the 

government and to maintain social control over society. 

Keywords: Terror, Ethnical, Religious, PKK, FETO. 
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BİR KÜLT ÖRGÜT OLARAK FETÖ RADİKALLEŞMESİ 

Prof.Dr. Hilmi DEMİR 

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, hilmidemir69@gmail.com 

ÖZET 

 Kült kelimesi aslında Hıristiyanlık öncesi yerel kültürdeki inançları ifade etmek için 

kullanılır. Resmi din dışında kalan daha çok paganist çevrelerin inançlarını ifade eden bir 

kavramdır. Bugün de aslında kavramın anlamı resmi dinin dışında kalan, kendine özgü inanç ve 

ritüeller oluşturan karizmatik bir liderin çevresinde örgütlenen yapıları ifade etmektedir. Bu 

nedenle bir dinin öğretilerinin yorum farklarını içeren mezhep yada bir dini gelenek içinde 

tarihsel sürekliliğe sahip tarikat gibi yapılarla kültler arasında ciddi farklar vardır. 

 Diğer taraftan kült örgütlerin ve toplulukların dini olması gerekmez. Bazen siyasi bir kimlik, 

lider de kült topluluğunun baş aktörü haline gelebilir. Bir topluluk içinde liderin tartışılmaz, 

eleştirilmez, mutlak itaat edilmesi gereken bir karizmatik kişiliğe dönüşmesi de bir tür kişilik 

kültünün oluşumu olarak kabul edilir. Çünkü kültler genellikle yüksek karizmatik liderler ve 

onların yeni bir hayat anlayışına ilişkin etkileyici mesajları etrafında oluşur. Bu açıdan 

bakıldığında FETÖ yapılanması ve FETÖ lideri Gülen’in cemaat içindeki konumu “kült 

kişiliği” oldukça uymaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında bir kült grupta şu temel özelliklerin 

bulunduğunu söyleyebilirim:  

1. Toplumdaki dinsel yaşamın temel alanlarında toplumdaki genel kabul görmüş kalıpların 

dışında “benzersiz bir şekilde organize edilmiş bir grup” imajı, 

2. Otoriter ve karizmatik bir liderlik, 

3. Grup içinde paylaşılan totaliter bir ideoloji,  

4. Grup içi ile dışı arasında totaliter, sert ve kesin sınırlar, 

5. Grup içinde üyelerin maddi ve manevi bütünlüğünü tehdit eden ikna yöntemleri,  

6. Üyelerden maddi çıkarlar elde edilmesi.  

 Biz çalışmamızda Gülen’in Türkiye’de yazılı ve görsel medyadaki söylemlerinden hareketle, 

bir kült örgüt niteliğine nasıl kavuştuğunu anlamaya çalışıyoruz. İddiamız Gülen örgütünün 

Batı’daki örneklerinde olduğu gibi Yıkıcı Kült Örgüt karakterini taşıdığıdır. FETÖ’nün 

benzerlerinden farkı, sosyolojik olarak bir kült grup olarak doğup, yıkıcı bir kült gruba doğru 

evirilmesi ve sahip olduğu askeri ve sivil güçlerle, üyelerini aşan bir tahrip gücüne 

kavuşmasıdır. 15 Temmuz bu açıdan ulaştığı bu tahrip gücünün bir öç alma ve intikam duygusu 

ile kullanılması anlamına gelmektedir. Japonya’da Aum Shinrikyo kült örgütün sarin gazı 

saldırısı gibi, 15 Temmuz’da örgütün üstüne gelen Devlete karşı bir intikam saldırısı kabul 

edilebilir.  

Anahtar Kelimler: FETÖ, Kült Örgüt Radikalleşme. 
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FETO RADICALISATION AS A CULT ORGANIZATION 

ABSTRACT 

 The word cult is actually used to express beliefs in the pre-Christian local culture. It is a 

concept that expresses the beliefs of paganist circles rather than official religion. Today, in fact, 

the meaning of the concept refers to the structures that are organized around a charismatic 

leader who forms unique beliefs and rituals outside the official religion. Therefore, there are 

serious differences between cults and structures such as the sect, which includes the differences 

of interpretation of the teachings of a religion, or the religious order which has a historical 

continuity in a religious tradition. 

 On the other hand, cult organizations and communities do not have to be religious. 

Sometimes a political identity or leader can also become the main actor of the cult community. 

The transformation of a leader into a charismatic personality that is indisputable, uncritical, and 

must be obeyed in a community is also regarded as the formation of a cult of personality. 

Because the cults usually occur around high charismatic leaders and their impressive messages 

regarding their understanding of new life. From this perspective, the FETO structure and the 

position of FETO leader Gülen within the community are quite compatible with the “cult 

personality”. In the light of these evaluations, we can say that a cult group has the following 

basic features: 

1. The image of a “uniquely organized group beyond the generally accepted stereotypes in 

the main areas of religious life in society, 

2. Authoritarian and charismatic leadership, 

3. A totalitarian ideology shared within the group, 

4. Totalitarian, rigid and definite boundaries between inside and outside the group, 

5. Totalitarian, rigid and definite boundaries between inside and outside the group, 

6. Obtaining financial interests from members.  

 Through his written and visual rhetoric in media, in our research we are trying to understand 

how the Gülen movement became a cult organization. Our claim is that Gülen movement has 

the characteristics of Destructive Cult Organization as in the examples of West. The difference 

of FETÖ from its counterparts is that it was born sociologically as only a cult group, then it 

evolved into a destructive cult group and, gained its military and civilian forces beyond its 

members. In that regard, 15 July means that this obtained brisance power is used with the 

emotions of revenge and vengeance. As organized by Aum Shinrikyo cult organization’s sarin 

gas attack in Japan, 15 July can be seen as the revenge attack against the State that advance 

towards the Gülen movement recently. 

Keywords: FETO, Cult Organization, Radicalization. 
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STRATEJİ, ÖRGÜTLENME VE MOTİVASYONUYLA KENDİNE ÖZGÜ BİR 

TERÖRİST ÖRGÜT: FETÖ 

Doç.Dr. Cenker Korhan DEMİR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, ckdemir@gmail.com 

Dr.Engin AVCI 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,engavci@gmail.com 

Arman SERT 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik bilimleri Enstitüsü, armansert23@gmail.com, 

ÖZET 

 Tarihsel olarak terörizm tiplerinin hemen hepsine şahitlik eden Türkiye, 15 Temmuz 

2016’da, dünya üzerindeki benzerlerine göre birçok açıdan büyük farklılıklar arz eden, daha 

önce örneği görülmemiş bir terörist örgütün şiddet içeren eylemlerine, terörist darbe girişimine 

tanıklık etmiştir. Fethullahçı Terörist Örgüt (FETÖ), devletin çeşitli kademelerine sızdırdığı 

elemanlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı bu hain meydan okuma neticesinde yüzlerce şehit ve 

binlerce yaralı verilmesine neden olmuştur.  

 Her ne kadar örgütün şiddet içeren eylemlerine bu tarihte tanıklık edilse de FETÖ’nün 

kuruluşu bunun çok daha öncesine dayanır. Kuruluşundan itibaren kapalı bir cemaat olarak 

görülen, sonrasında sınır aşan organize bir suç örgütüne dönüşen ve en sonunda da şiddet içeren 

eylemlere yönelen FETÖ, 1960’lı yılların ortasında başlayan uzun süreli ve sabırla uygulanan 

bir stratejinin ürünüdür. Terörist örgüt, uyguladığı yöntemler, eylem tipleri, eleman kazanma ve 

bunların indoktrine edilmesi, örgütlenme, din istismarı, yurt dışı bağlantıları gibi birçok özellik 

sebebiyle benzerlerinden farklılıklar arz etmektedir. Bu nedenle FETÖ, 21’inci yüzyılın 

getirdiği teknolojik avantajları da kullanan taktik ve stratejisiyle terörizm çalışmalarının ilgi 

göstermesi gereken önemli bir araştırma konusudur. 

 Bu çalışmanın amacı; FETÖ’nün organizasyon modelini, stratejisini ve motivasyonlarını 

oluşturan dinamiklerin araştırılması ve bu doğrultuda örgütün kendine has özelliklerinin ortaya 

çıkarılmasıdır. Araştırmanın temel varsayımı; bu dinamiklerin diğer terörist örgütlerle benzer 

yanlarına rağmen önemli farklılıklar taşıdığı, bu sebeple de FETÖ’nün kendine özgü yeni tip bir 

terörist örgüt olduğudur. Çalışma esnasında tarihsel perspektif göz önünde bulundurularak 

çeşitli terörist örgütlerin organizasyon modelleri, stratejileri ve motivasyon kaynakları 

incelenmiştir. Bunlar FETÖ ile karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiş ve 

çalışmanın temel varsayımı sorgulanmıştır.  

 Karşılaştırmalı vaka analizleri neticesinde elde edilen bulgularla FETÖ nün, hem hiyerarşik 

hem de ağ (network) özelliklerini gösteren karma bir organizasyon modeline sahip olduğu; 

hedeflerini gizlemek maksadıyla sürekli olarak söylemlerini ve tutumlarını değiştirdiği; tedbir, 

gizlilik ve takiyyeden oluşan bir strateji geliştirerek gerektiğinde geri adım atmaktan, 

gerektiğinde de her türlü baskı, şantaj, tehdit, suikast, kumpas ile şiddet uygulamaktan 

çekinmediği; halkı, hasımlarını ve hatta kendi elemanlarını yanıltıcı retorik kullanarak karmaşa 

ve bilgi kirliliğini başlı başına bir yöntem olarak benimsediği; her ne kadar sınır aşan boyutta 

etki ve ilgi alanı olsa da aslında motivasyon bağlamında mistik inançların hakim olduğu 

ezoterik grup özellikleri taşıdığı, aynı zamanda da sınır aşan organize bir suç örgütü özellikleri 

barındırdığı söylenebilir.  

 Bu kapsamda FETÖ’nün; strateji, motivasyon ve organizasyon modeli bağlamında önceki 

örneklerinden farklılık arz eden, hibrit özellikler taşıyan ve sınır aşan organize bir suç örgütü 

gibi hareket eden kendine özgü nitelikte yeni tip bir terörist örgüt olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: FETÖ, Terör, Strateji, Motivasyon, Örgütlenme.  
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A SUI GENERIS TERRORIST ORGANIZATION WITH ITS STRATEGY, 

ORGANIZATION AND MOTIVATION: FETO  

ABSTRACT 

 Witnessing almost all types of terrorism, Turkey faced with terrorist coup attempt and 

violent actions of a terrorist organization on July 15, 2016 that’s incomparable with any other in 

the history of terrorism. The Fethullahist Terrorist Organization (FETO) has caused hundreds of 

martyrs and thousands of wounded people as a result of this treacherous violent challenge 

carried out by its members who have infiltrated into various state structures.  

 Although the violent acts of the organization were observed on this day, the foundation of 

FETO dates back much earlier. As an esoteric community from its foundation in the mid-1960s, 

FETO has been transformed into a transnational organized criminal organization and eventually 

turned to commit violent terrorist acts. The terrorist organization is the product of a protracted 

and patiently implemented strategy that began almost fifty years ago. FETO differs from other 

terrorist organizations due to its types of actions, recruitment and indoctrination methods, 

organizational structure, exploitation of the religion and connections abroad. Therefore FETO, 

with its distinct tactics and strategy evolved through exploiting the advantages of the 21
st
 

century’s technological developments, provides an important research case for terrorism studies.  

 The aim of this study is to analyze the dynamics that constitute the organizational model, 

strategy and motivations of FETO and reveal the idiosyncratic characteristics of the 

organization in this respect. The basic assumption of the research is that these dynamics have 

differed significantly with other terrorist organizations despite their similarities, and thus FETO 

needs to be called as a new type of terrorist organization. Organizational structures, strategies 

and motivational sources of several terrorist organizations were examined by taking historical 

perspective into consideration in the study. These were compared with FETO, the features were 

determined and the basic assumption of the study was questioned. 

 According to the findings obtained from comparative case studies it could be argued that 

FETO is a terrorist organization which has a hybrid organizational model consisting both 

hierarchical and network characteristics; constantly changes its discourse and attitudes in order 

to disguise their goals; does not hesitate to step back when necessary by developing a strategy 

consisting of precaution, secrecy, bigotry and hypocrisy, and to use any kind of pressure, 

blackmail, threat, assassination, conspiracy and violence when necessary; adopts confusion and 

disinformation as a method by itself; uses misleading rhetoric of people, adversaries and even 

their own members; features a transnational organized criminal organization. It could also be 

stated that it carries esoteric group characteristics dominated by mystical beliefs in the context 

of motivation, while it has an area of influence and interest in transnationally. 

 In this context, FETO provides a sui generis terrorist organization with idiosyncratic features 

differing from previous similar examples through the scope of strategy, motivation and 

organizational model. 

Keywords: FETO, Terror, Strategy, Motivation, Organization.  
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GÜVENLİK BÜROKRASİSİNDE FETÖ ÖRGÜTLENMESİ 

Dr.Öğr. Üyesi İbrahim İRDEM 

Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı, 

ibrahimirdem33@gmail.com 

 

ÖZET 

 Fetullahçı Terör Örgütü 21.yüzyılda Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli 

güvenlik ve terör sorunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütün mali 

yapılanması, eğitim kurumları üzerinden yürüttüğü diplomasi kapasitesi, örgüt ontolojisinin 

gizlilik ve takiye içeren yapısı, dini söylemler ve din istismarı yoluyla örgüte çok sayıda eleman 

devşirilmesi örgütün sınır ötesi boyutta küresel güvenliği tehdit eden terör örgütü olduğunu 

göstermektedir.  

 FETÖ; eğitim, maliye, medya yapılanmalarının yanında güvenlik bürokrasisine ciddi bir 

önem atfederek, bürokrasi içerisinde etkin bir konuma ulaşmayı amaçlamıştır. Örgüt stratejik bir 

eylem planı benimseyerek; önce örgüte eleman devşirerek taban kazanmak, akabinde ise en 

tabandan en tavana kadar devletin tüm birimlerine sızmak ve tüm toplum üzerinde kontrolü ele 

geçirmek istemiştir. Nihai olarak ise radikalleşmiş beyinlerle hem devleti hem de toplumu 

dönüştürmeyi arzulamıştır. Siyasal sistemi meşru olmayan illegal yollardan ele geçirmek için 

yargı, emniyet ve orduda kadrolaşmaya başlayan FETÖ, güvenlik bürokrasisindeki yapılanması 

neticesinde silahlı terör örgütüne dönüşmüştür. Örgüt güvenlik bürokrasisi içerisindeki önceliği 

ise Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) vermiştir. TSK’nın maddi ve manevi güç bakımından 

devletin en güçlü silahlı birimine sahip olması örgütün askeri yapılanma içerisinde farklı bir 

strateji uygulamasını beraberinde getirmiştir. Örgüt, programlı bir şekilde gerçekleştirilen ‘din 

istismarı’ üzerinden radikalleşmiş militanları aracılığıyla kahraman Türk ordusuna sızmaya 

çalışmıştır. TSK’ya sızma planları ise askeri okullar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada FETÖ’nün güvenlik bürokrasisindeki örgütlenmesi askeri mahrem yapılanma 

üzerinden ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimler: FETÖ, Güvenlik Bürokrasisi, Askeri Mahrem Yapılanma. 
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FETO ORGANIZATION IN THE SECURITY BUREAUCRACY 

ABSTRACT 

 Fetullahist terrorist organization is one of the world's most important security and terrorism 

issues in the 21st century faced by Turkey and the World. The organization's financial 

structuring, diplomatic capacity over educational institutions, the structure of organizational 

ontology including confidentiality and hypocrisy, the recruitment of a large number of people to 

the organization through religious discourses and abuse of religion show that the organization is 

a terrorist organization that threaten global security across borders. 

 In addition to education, finance and media structuring, FETO has aimed to reach an 

effective position within the bureaucracy by attaching a serious importance to the security 

bureaucracy. By adopting a strategic action plan; FETO has firstly wanted to gain a base by 

recruiting staff to the organization, then infiltrating all units of the state from the bottom to up 

and take possession control over the whole society. Ultimately, FETO has desired to transform 

both the state and society with radicalized brains. FETO, which started to be employed in the 

judiciary, police and army in order to seize the political system through illegitimate illegal ways, 

turned into an armed terrorist organization as a result of its structure in the security bureaucracy. 

FETO has given priority to the Turkish Armed Forces (TAF) within the security bureaucracy. 

The fact that the TAF has the most powerful armed unit of the state in terms of material and 

spiritual power has led to the implementation of a different strategy within the military 

structuring. FETO has attempted to infiltrate the heroic Turkish army through its radicalized 

militants by abusing religion. Plans to infiltrate the TAF has been realized through military 

schools. In this study, the organization of FETO in the security bureaucracy will be discussed 

through military secret structuring.  

Keywords: FETO, Security Bureaucracy, Military Secret Structuring. 

 

  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

12 
 

ON THE PRODUCTION OF INSECURITY-SECURITY KNOWLEDGE: THE 

ANTHROPOLOGICAL GAZE 

Giovanni Ercolani, PhD. 

University of Murcia, Spain, giovanni.ercolani@urm.es 

ABSTRACT 

 The presentation considers the ontological and epistemological problems related to the 

production of security knowledge and investigates the relationship between anthropology, 

security studies and the production of knowledge (gnosis, episteme, doxa).  

 Any security-insecurity issue which has been securitized (securitization process) represents a 

security dilemma which (1) is a complex relationship of psychological and material dimension, 

and (2) is based on a dilemma of interpretation and response. Potential consequences of 

erroneous answers to the security dilemma can provoke the dangerous situation of a security 

paradox in which securities practices produce insecurity. 

 Then, security knowledge (legitimate security knowledge) should be seen as the paradigm of 

reference in order to avoid the danger of the security paradox. 

 Since the implosion of the former Soviet Union the majority of the conflicts-military 

operations-crisis management operations in which NATO’s countries have been involved were 

of ‘societal-identitarian-ethnic’ nature (conflicts for meaning). 

 Here, a working framework is constructed around the concept of liquid insecurity (non-state 

actors, multiple stress zones, crisis management, and the security leitmotiv of ‘the risk of’), and 

applied to the societal security sector in which the relation between the security-insecurity issue 

is dynamic. 

 Therefore, the presentation (1) investigates the production of legitimate security knowledge 

which is based on a critical anthropological reading of the concept of security, and the 

securitization process, and (2) presents the notion of the insecuritization process.  

 Security here is considered as a mythical term whose meaning is the result of a subjective 

power-knowledge structure production; and the securitization process is read as a specific ritual-

spectacle of politics of fear, and an anthropological place. These lay on the manipulation of 

anxiety and fear, and on the use of a specific language and cultural myths in order to mobilize 

societies (insecuritization process).  

 In conclusion, a specific anthropological gaze is proposed, in order to provide a critical and 

emancipatory reading of security issues-politics, to avoid the danger of the security paradox, 

and to contribute to the production of legitimate security knowledge. 

Keywords: Insecurity-Security Knowledge, Anthropological Gaze. 
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ANKLAV, EKSKLAV VE UÇ TOPRAKLAR GÜVENLİK İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Tarık DEMİR 

İstanbul Gedik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, tarikdemir80@yahoo.com 

ÖZET 

 Ülkesel topraklar  lg l  l teratüre bakılırsa her yazarın farklı şek lde coğraf  fragmanları 

sınıflandırdığı görülecekt r. Heps n n ortak noktası  se  st sna  b r durum olmak üzere modern 

devlet n ter toryal bütünlüğüne aykırı b r şek lde ortaya çıkan ter toryal anomal ler olmasıdır. 

Dünya har tası d kkatle  ncelen rse b rçok ülken n sıradışı ya da sahası bölünmüş sınırları  ht va 

eden sıradışı coğraf  fragmanlara sah p olduğu görülecekt r. Buna  laveten bu coğraf  

fragmanların ihtilaflı toprak  dd alarının ve uluslararası gerg nl kler n konusunu da teşk l ett ğ  

gözlemlenmekted r.  Çalışmada bu sıradışı coğraf  fragmanlardan sadece anklav, eksklav ve uç 

toprakların (panhandle) güvenlik kavramı ile olan ilişkisi tetkik edilmeye çalışılmıştır.    

 Çalışma boyunca teferruatlı b r şek lde  rdelenmekle beraber anklav tab r  kısaca, s yas  

coğrafyada tamamen başka b r ülken n sınırları dah l nde yer alan yabancı toprak parçasını 

tanımlamak  ç n kullanılmaktadır. Eksklav tab r   se s yas  olarak bağlı olduğu ülkeye coğraf  

açıdan bağlı olmayan, bu bölge  le arasında başka b r yabancı ülke ya da ülkeler bulunan toprak 

parçası  ç n kullanılmaktadır. İlk bakışta anklavlar ve eksklavlar “doğal olmayan b r durum” 

olarak değerlend r leb l r. Devlet n ana gövdes nden ayrı b r bölge ya da sadece başka b r 

ülken n topraklarından geç lerek ulaşılab lecek b r bölge ya da  dar  ve ekonom k hayatla çok 

açık uyumsuzlukları olan b r bölge şekl nde tanımlanab l r. Açıkça bel rl  b r b rleş k ulus-devlet 

f kr ne karşıt gelen b r bölge şekl nde tezahür etmekted r.  

 B r başka dey şle hem coğraf  hem de pol t k b rer fenomen olarak anklav ve eksklavlar 

uluslararası  l şk ler l teratüründe “çevreleyen ülken n et ne saplanmış kıymık” veya “b r n n 

ayakkabısındak  taş” olarak tanımlanmakta ve dünya s yas  coğrafyasının “norm dışı b r 

anomal s ” ya da b r nev  “ lkel bak yes ” olarak telakk  ed lmekted r. Öte yandan anklavların 

kend s n  çevreleyen ülke ya da ülkeler  le anavatan arasındak   k l   l şk lerde ve uluslararası 

 l şk lerde güvenl k pol t kaları bağlamında kend  toprak ve nüfuslarının boyutlarıyla gayrı 

mütenas p b r şek lde etk l  oldukları  fade ed leb l r. Bu bağlamda dünya yüzey ndek  anklav ve 

eksklavlar hem s yas  ve ekonom k yapıları hem de boyut, nüfus ve konumları  t bar yle 

b rtakım farklılıklara sah p olmakla b rl kte, güvenl k sorunlarına sebeb yet vermeler  

bağlamında b rtakım benzerl kler taşıdıkları görülmekted r. Cebel tarık, Dağlık Karabağ, 

Cab nda ve Kal n ngrad örnekler nde olduğu g b  uluslararası alanda “bağımsız b r mekân-

pol t k nesne kategor s ” olarak anklavlar her an akt f b rer volkan hal ne geleb lmekted r. 

Dolayısıyla anklav veya eksklavların çoğu m kro sahaya ve b rkaç b n nüfusa sah p olsa da bu 

ant teler n s yas  coğrafya açısından son derece öneml  oldukları  fade ed leb l r. Bunlar başka 

b r ülken n  ç nde veya başka ülkeler n arasında kaldıklarından sınırlarda da ma b r gerg nl ğ n 

hüküm sürdüğü söyleneb l r.  

 Uç topraklar  se b r ülken n, başka ülke ya da ülkeler n topraklarının  çer s ne doğru uzanan 

dar ve uzun şer t şekl ndek  toprak parçasına ver len  s md r. Uç topraklara en güzel  k  örnek 

Namibya sınırlarındaki Caprivi Strip ve Afganistan sınırındaki Vahan (Pam r) Vad s  örnek 

olarak ver leb l r. Bu örnekler mukayese ed ld ğ nde böyles  b r ter toryal anomal n n b r 

b l nc n ürünü olduğu apaçık ortada durmaktadır. Capr v  Str p uç toprağı  ç n Nam bya 

haritasına bakılırsa Namibya topraklarının kuzeydoğuya doğru Zamb ya  le Bostwana toprakları 
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arasında b r çıkıntı yaptığı görüleb lecekt r. Böyles  b r coğraf  anomal n n oluşturulmasının 

altında yatan ise neden stratejik gerekliliklerden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, Caprivi Strip uç 

bölgesinin dönemin iki büyük sömürgeci gücü olan İngiltere ile Almanya tarafından Afrika’nın 

güneyini sırasıyla dikey ve yatay istikametlerde olmak üzere jeopolitik bütünlüklerini sağlamak 

amacıyla ortaya koydukları bir güç mücadelesinin sonucu olarak oluşturdukları görülmektedir.   

 Keza Nam bya’nın Capr v  Str p bölges n n oluşturulmasında Almanya  le İng ltere arasında 

yaşanan güç mücadeles n n ve h ssed len jeopol t k kaygıların b r benzer , 19. yüzyılda İng ltere 

 le Çarlık Rusya arasında Büyük Oyun adı ver len güç mücadeles n n sonucunda Afgan stan’ın 

Vahan bölges nde oluşturulan statükoda da görüleb l r. Capr v  Str p bölges yle Vahan-Pamir 

Knot bölgesi arasında böylesi bir mukayesenin yapılmasının nedeni sıradışı fragmanların 

oluşturulmasında ve anomali ihtiva eden sınırların tes s n n altında yatan ana neden n jeopol t k 

kaygılar olduğu gerçeğ n  ortaya konulmak  stenmes d r. Sonuç olarak  k  farklı coğrafyada tes s 

ed len benzer sıradışı coğraf  fragmanların ve benzer jeopol t k kaygılardan kaynaklanan güç 

mücadeles n n çalışmada serded len  dd ayı güçlend rd ğ   fade ed leb l r.  

 Özetle çalışmada anklav teorisi çerçevesinde anklav, eksklav ve uç topraklar ile güvenlik 

kavramı arasında var olduğu iddia edilen ilişki vaka analizleri yoluyla ortaya konulmaya 

çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Fragmanlar, Anklav, Eksklav, Panhandle, Güvenlik. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SECURITY AND ENCLAVE, EXCLAVE AND 

PANHANDLE 

ABSTRACT 

 According to the literature on territorial fragments, it will be seen that each author classifies 

geographical fragments differently. What they all have in common is the teritorial anomalies 

that occur in contradiction with the territorial integrity of the modern state. If the world map is 

examined carefully, it will be seen that many countries have odd or discontigous shaped 

geographical fragments.  In addition, it is observed that these geographical fragments constitute 

the subject of disputed territorial claims and international tensions. In this study, only the 

relationship between enclaves, exclaves and panhandle territorial fragments with the concept of 

security has been investigated. 

 The enclave can be described as a territory belonging to one country that is enclosed within 

the territory of another. The exclave can be described as territory legally attached to another 

territory with which it is not physically contiguous. At first glance, enclaves and exclaves can be 

considered as an anomalous objects and exception to the norm. It can be defined as a region 

separate from the main body of the state or a region that can only be reached by passing through 

the territory of another country or a region that is clearly incompatible with administrative and 

economical life. It clearly manifests itself as a region that contradicts the idea of a contigous 

nation-state. In other words, enclaves and exclaves, as both geographical and political 

phenomena, are described in international relations literature as small splinters in the flesh of 

the surrounding country or a stone in one’s shoe or archaic reminants and anomalous objects as 

an exception to the norm of world political geography. On the other hand, it can be stated that 

enclaves are irrelevant with the dimensions of their own land and population in terms of security 
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policies both in bilateral relations between the countries surrounding them and the motherland 

and generally in international relations.  

 In this context, enclaves and exclaves in the the world have some differences both in terms 

of their political, economical structures and their size, population and location, but they have 

similarities in terms of causing security problems. As in the examples of Gibraltar, Nagorno-

Karabakh, Cabinda and Kaliningrad, enclaves can become active volcanoes at any time as an 

independent space-political object category in the international arena. Therefore, although most 

of enclaves or exclaves have a micro-area and a population of several thousand, it can be stated 

that these entities are extremely important for political geography. It can be said that there is 

always a tension on the borders, as they remain within or between other countries. 

 Panhandle means can be expressed as extreme territory or narrow strip. In political 

geography, a panhandle is a long, narrow, strip of land that projects from the main body of an 

area. The two best examples of extreme territory (salient) are the Caprivi Strip on the border of 

Namibia and the Valley of Wakhan (Pamir) Knot on the border with Afghanistan. When these 

examples are compared, it is clear that such a territorial anomaly is a product of consciousness. 

It can be seen to Namibia map for Caprivi Strip extreme territory that Namibia lands protrude 

towards the northeast between Zambia and Bostwana. The reason behind the creation of such a 

geographical anomaly is due to strategic requirements. It is seen that the Caprivi Strip extreme 

territory was formed by the two great colonial powers that is by England and Germany as a 

result of a struggle of power in order to ensure their geopolitical integrity in the vertical and 

horizontal directions, respectively. 

 The citated struggle of power can be seen in the status quo formed in Afghanistan's Wakhan 

Knot as a result of the power struggle called Big Game between Britain and Tsarist Russia in 

the 19th century, similar to the struggle of power between Germany and Britain and the 

geopolitical concerns felt in formation of Namibia's Caprivi Strip region. The geopolitical 

concerns are the main reason behind the formation of odd-shaped fragments and the 

establishment of borders containing anomalies.  As a result, it can be stated that the power 

struggle stemming from similar unusual geographic fragments and similar geopolitical concerns 

established in two different geographies strengthens the claims put forward in the study.  

Keywords: Geographical Fragment, Enclave, Exclave, Panhandle, Security. 
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ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE POST MODERN 

GÜVENLİK DÖNEMİ STRATEJİLERİ 

Doç.Dr. Fikret BİRDİŞLİ 

Inönü Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, fikret.birdisli@inonu.edu.tr 

ÖZET 

 Güvenlik, siyaset biliminde devletin var olma nedenlerinden ve uluslararası alanda ise 

aktörlerin karşılıklı ilişkilerini belirleyen temel referanslardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu noktada ulusal ve uluslararası güvenlik arasında koruma alanları referans nesneler ve 

objektif amaçlar açısından bir farklılık, yapı yapan ilişkisi açısından da bir etkileşim söz 

konusudur. Teori ve pratik açısından ise güvenlik ve güvensizlik hali arasındaki ilişki sonsuz bir 

açılıma sahiptir. Bu nedenle güvenlik politikalarının içeriği, uygulama alanı, hedefleri ve 

kapsamı oldukça dinamiktir. Ulusal güvenlik politikaları ise ulusal çıkarlar ve siyasal kültür 

kadar dış faktörlerle de ilişkili ve ilintilidir. Dolayısıyla uluslararası güvenliğin tarihsel devinimi 

ve temel dinamikleri tüm güvenlik çalışmaları ve analizleri için bir başlangıç noktası ve genel 

çerçevesi olarak kabul edilmelidir.  

 Bu bağlamda bu çalışma öncelikle uluslararası güvenliğin tarihsel gelişimi hakkında tipoloji 

içeren teorik bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Uluslararası alanın yapısı ve işleyişi ile 

güvenlik/güvensizlik olgusu arasındaki etkileşimi teori ve pratik kapsamında irdeleyen bu 

çalışma uluslararası güvenlik hakkında bir metateori çalışmasıdır. 

 Çalışmada ilk olarak güvenlik olgusu tarihsel açıdan incelenerek ortaya dönemler halinde 

açıklanmış yeni bir tipoloji çıkartılmıştır. Bu tipolojiye göre tarihsel başlangıçtan ulus 

devletlerin ortaya çıktığı 17’nci yüzyıla kadar olan geniş dönem Primitif Güvenlik Dönemi 

olarak adlandırılmıştır. Bu dönem kendi içinde Pre-teolojik Dönem ve Proto-teolojik Dönem 

olarak ikiye ayrılmıştır. 17’nci yüzyıl için başlangıç olarak kabul edilen 1648 yılından 1990 

yılına kadar olan dönem ise Modern Güvenlik ya da Sistemik Güvenlik Dönemi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu dönem kendi içinde Güç Koalisyonları Dönemi ve Güç İttifakları Dönemi 

alt başlıklarına ayrılmış ve her birinin önde gelen özellikleri açıklanmıştır. 1990 sonrası 

günümüze kadar devam eden dönem ise Post-modern Güvenlik Dönemi olarak 

adlandırılmaktadır. 

 Bu çalışmada ikinci olarak Post-modern Güvenlik Dönemine odaklanılmıştır. Askeri açıdan 

Hibrit Savaş teknolojilerinin daha çok konuşulduğu günümüzde uluslararası güvenlik açısından 

önem taşıyan şey uluslararası alanda var olan ya da ortaya çıkan risk ve tehlikelerin 

güvenlikleştirilerek uluslararası müdahaleye uygun hale getirilmesidir. Bu bağlamda müdahale 

edilecek alanlarda Yük Paylaşımı yapılarak Ad-Hoc koalisyonlar oluşturulmaktadır. Ayrıca bu 

dönemi açıklamak için klasik teoriler yetersiz kaldığı için Güç Geçişi Teorisi, Yumuşak 

Dengeleme Teorisi, Keskin Güç (Sharp Power) gibi konseptlerden yararlanılmıştır.  

 1990 sonrası dönem aynı zamanda Soğuk Savaş sonrası dönem olarak adlandırılır. Güvenlik 

stratejileri açısından Post-modern dönem olarak adlandırılan zaman diliminde Soğuk Savaş 

yıllarına ait bazı stratejilerin güncellenerek hayata geçirildiği görülmektedir. Bunlar arasında 

öne çıkanlar Tehdit Dengesi, Yeni Çevreleme, Önalıcı Savunma, Sessiz Sızma, Tutunma 

Bölgeleri ve Kültürel Angajman gibi başlıklar altında toplanmış ve açıklanmıştır.  

 Güvenlik stratejileri açısından yapılan bu sınıflandırma sadece çalışma kolaylığı sağlamakla 

kalmaz stratejik planlama için vizyon belirler, uluslararası alanın anarşik yapısı içinde 

öngörülebilirliği artırır. Bu nedenle bu çalışma bir meta teorinin ötesinde güvenlik stratejileri 

için intibak ettirici evrimi açıklayan betimsel bir analizi içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik, Post-Modern Güvenlik, Strateji, Uluslararası Sistem, 

Uluslararası Politika. 
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL SECURITY AND POST 

MODERN SECURITY STRATEGIES 

ABSTRACT 

 The security phenomenon is both one of the fundamental reasons to explain emerging of the 

state in political science and the explanatory reference for understanding the relationship 

between actors in the international area.  

 The security has national and international dimension. Nevertheless, there is some 

differences between national and international security because of differences their references 

objects and protection areas and interactivities between actors and agents. In theoretical and 

practical dimension, the security and insecurity has infinite evolutionary relations also.  

 Therefore, content, practice, aims and concept of the security policies are very dynamic. 

National security policies are relevant with the external factors as well as national interests, and 

political culture. Hence, the main dynamics and historical precession of the international 

security should be a starting point for whole security studies and analyzing. 

 In this context, this work aims to offer a typology and theoretical framework about historical 

development of the international relations. Besides, this work is a metaheory about international 

security which is created by the focusing on the interactivity and relations between security and 

insecurity and structure and functionality of the international system. 

 Therefore, main problematic of this works is to explain interactivity between security and 

insecurity by determining of the international structure and its working.  

 At the first, it is offered a new typology about historical development of security 

phenomenon by scrutinize of each historical period. According to this, it is called as Primitive 

Security Stage from beginning until end of the 17’Th century. This stage divided two by Pre-

theological Period and Proto-theological Period. Second stage is called as Modern or Systemic 

Security Stage that is began from 1648 until 1990. This stage also has been divided two Power 

Coalition Period and Power Alliance Period and explained with their specifications. Last stage 

that is span from 1990 until nowadays is called as the Post-modern Security Stage. 

 Second, this work focused on the Post-modern Security Stage. While there is a more talking 

about Hybrid war technology in military agenda, prevail thing is the securitization of the risks 

and threats to let to the interventionism in international area. In this context, Ad hoc coalitions is 

remarkable feature of this stage through Burden Sharing for international interventions. Beside, 

new concept such as Power transition theory, Soft balancing theory and Sharp Power theory has 

been used for explanations of this stage, because the classical theories fail to explain this stage 

exactly. 

 As it has commonly known that after 1990’s is called as post-Cold War.  It considered that 

some Cold war strategies are used by revising in the Postmodern Security Stage also. These are 

Threat Balance, New Containment policy, Preemptive Defense, Peaceful Penetration strategies, 

Foothold regions and Cultural Engagement mentioned and explained in this work.   

 All these explanations and typology gives some vision for strategic planners by promoting 

predictability in the anarchical structure of the international system. 

Keywords: National Security, International Security, Postmodern Security, Strategy, 

International System, International Politics.  
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ULUSLARARASI SİYASETTE GÜVENLİK DİPLOMASİSİ 

Dr.Öğr. Üyesi Nurgül BEKAR 

Kastamonu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, nurgulbekar@kastamonu.edu.tr 

ÖZET 

 Yirmi birinci yüzyıl ile birlikte uluslararası politikada Soğuk Savaş dönemine kıyasla farklı 

düzenlemelerin ve farklı kuralların oluştuğu bir döneme girilmiştir. Bu dönemde bir yandan 

uluslararası ilişkilere dair oyuncular değişirken bir yandan da konuyla ilgili unsurların hem 

içeriği hem de kapladığı alan değişmiştir. Devletler arasındaki ilişkilerin en temel 

parametrelerinden güvenlik kavramında da içerik ve algılama yönünden ciddi değişimler 

gözlenmektedir. Güvenlik algılamasındaki bu dönüşüm sonucunda iki kutuplu dönemin meydan 

okumalarına ek olarak yeni güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Teknolojik ilerlemenin 

hızlanması dünyayı küresel bir köy haline getirirken devletlerin iç güvenliği ile dış güvenliği 

arasındaki ayrım/sınır da ortadan kalkmıştır. Artık ülkelerin iç sorunları uluslararası güvenliği 

tehdit edebilmekte, uluslararası alandaki ikili veya çok taraflı sorunlar devletlerin iç barışını ve 

refahını doğrudan etkileyebilmektedir. Askeri gücü esas alan geleneksel güvenlik anlayışının 

geçirdiği bu değişiklikler güvenlikle ilgili yeni alt başlıklar ortaya çıkarmıştır.  

 Uluslararası siyasetteki yeni yapılanma güvenliğe ilişkin sorunların çözümünde de yeni 

mekanizmalara ihtiyaç yaratmıştır. Zira ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkiler gittikçe 

daha karmaşık hale gelmektedir. İki ülke arasında ekonomik ilişkiler en üst seviyede 

seyrederken, diğer yandan ikili ilişkilerde ciddi askeri ve siyasi sorunlar yaşanabilmektedir. 

Aynı şekilde iki ülke müttefiklik ilişkisi içinde tanımlanmalarına rağmen birçok farklı konuda 

çıkar çatışması yaşayabilmektedirler. Böyle bir ortamda uluslararası işbirliği alanında etkili 

mekanizmaların ve ikili ilişkilerin yönetiminde yeni anlayışların geliştirilmesi uluslararası 

güvenliğin sağlanması için özel önem taşımaktadır. Bu bağlamda tehdit ve risklerin ortadan 

kaldırılmasında, savaş tehlikesinin bertaraf edilmesinde diplomasi her geçen gün daha fazla ön 

plana çıkmakta, buna bağlı olarak birçok sorun diplomatik görüşmeler ve/veya arabuluculuk 

yöntemleriyle çözülme yoluna gidilmektedir. Diplomasinin uluslararası siyasetteki değişim ve 

dönüşümlere paralel olarak çok boyutlu bir anlam kazanması ve yeni diplomasi türlerinin 

uygulanmaya başlaması diplomasi aktörlerinin de farklılaşmasını ve çeşitlenmesini beraberinde 

getirmiştir. Bu çerçevede sadece resmi kurum ve kuruluşların yürüttüğü diplomasi anlayışı da 

değişmiş, birçok yeni unsur diplomasinin temel öğeleri arasına katılmıştır. 

 Teknolojinin gelişmesi paradoksal bir biçimde bir yandan devletler arasındaki sınırları yok 

ederken öte yandan daha karmaşık ve daha kontrol edilemez sorunları ortaya çıkarmıştır. 

Uluslararası ilişkilerin yirmi birinci yüzyıldaki öngörülemez karakteri de göz önünde 

bulundurulursa, diplomasinin sağlayacağı faydalar sayesinde güvenlikle ilgili sorunların 

çözülmesi kolaylaşacaktır. Bu çalışmada uluslararası güvenlik sorunlarının çözümünde 

diplomasinin kullanılması, bir başka ifadeyle güvenlik diplomasisinin gerek bölgesel sorunlarda 

gerekse çatışmaların çözümünde işleyişi ele alınacaktır. Diplomatik görüşmelerin sorunların 

çözümünde nasıl bir rol oynayabileceği hem aktörler ve kullanılan araçlar üzerinden hem de 

farklı coğrafi alanlardaki sorunlar üzerinden tartışılacaktır. Bu çerçevede devlet, ulusal güç, 

ulusal çıkar ve ulusal güvenliği temel unsurlar olarak ele alan realizm teorisi, liberal 

uluslararasıcılık teorisi karşılaştırmalı şekilde incelemeye eşlik edecek ve günümüz güvenlik 

sorunlarına hangisinin daha çok katkı sağlayabileceği ortaya konmaya çalışılacaktır. 
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Diplomasinin kullanılması çok daha pahalı ve yıkıcı askeri-teknik mekanizmalarla 

karşılaştırıldığında bedeli daha düşük, ancak çıktısı daha fazla bir kompozisyon teşkil edecektir. 

Sonuçta diplomasi kurumunun, yeni unsurlarla ve yeni aktörlerle karmaşıklaşan güvenlik 

alanındaki çatışmaları ve sorunları çözmede sağlayacağı faydaları gösterebilmek 

amaçlanmaktadır. Araştırmada literatür tarama yöntemi ışığında, mevcut uluslararası güvenlik 

sorunlarıyla ilgili diplomasi girişimlerini ele alan yerli ve yabancı yazılı kaynaklar 

kullanılacaktır. Çalışma güvenlik çalışmalarına, çözüm mekanizmalarında diplomasinin rolünün 

geliştirilmesi yönünde katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Diplomasi, Realizm, Uluslararası Politika, Liberal 

Uluslararasıcılık. 

 

SECURITY DIPLOMACY IN THE INTERNATIONAL POLICY 

ABSTRACT 

 With the twenty-first century, a new period in which different norms and rules have emerged 

in the international politics compared to the Cold War period. During the new period, while the 

actors of international relations changed, both the content and cover of the relevant rules and 

norms have also changed. The security concept as one of the main parameters in the state-to-

state relations has experienced significant shifts in its content and perception. In addition to the 

challenges of the bi-polar world, new security threats have appeared as a result of the 

transformation of the security perception. As the acceleration of the technological advance has 

made the world a global village, the distinction/line between internal security and external 

security of the states has disappeared. The internal threats within the countries can now threaten 

international security, and bilateral or multilateral disputes in the international arena can also 

directly affect the internal peace and welfare of the states. The changes in the traditional security 

approach based on the military power have produced new sub-topics related to security. 

 The new structure of the international politics has required new mechanisms in resolving of 

the security disputes. The bilateral and multilateral relations among the states have been 

becoming more and more complex. While the economic relations between two states are 

considered at the positive terms, the same two countries can experience serious security and 

political disputes at the same time. In the same manner, although the two countries are defined 

in the alliance relationship, they can also experience conflicts of interest on many different 

areas. In such an environment, the development of new approaches in governing of the bilateral 

relations and effective mechanisms in the area international cooperation is of particular 

importance for ensuring international security. In this context, diplomacy is becoming more 

prominent in the elimination of the threats and risks as well as the threat of war, and many 

disputes are resolved through diplomatic negotiations/mediation. The new multidimensional 

meaning of the diplomacy in parallel with the changes and transformations within the 

international politics as well as the introduction of the new types of the diplomacy has brought 

about the differentiation and diversification of actors in the diplomacy. Within this framework, 

the conduct of diplomacy carried out only by the official actors has changed, and new elements 

have been introduced into the diplomacy.         
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 The development of technology has paradoxically eradicated the boundaries between states 

on the one hand, it has also revealed more complex and uncontrollable disputes on the other 

hand. Taking into account the unpredictable character of the international relations of the 

twenty-first century, the conduct of diplomacy will provide additional advantages in resolving 

the conflicts in the security area. In this study, the conduct of diplomacy in the settlement of the 

international security disputes, in other words, the conduct of security diplomacy in resolving 

regional disputes or the settlement of the conflicts will be addressed. The role that diplomatic 

negotiations could play in resolving disputes will be addressed both through the actors and the 

tools used as well as the disputes in several regions.  In this framework, the theory of realism 

that considers state, national power, national interest and national security as the basic principles 

of the international relations and the theory of liberal internationalism will be studied in a 

comparative way so that it will be tried to find out which one can contribute more to today’s 

security problems. The conduct of diplomacy will be less costly and producing more added-

value than the use of the more expensive and destructive military-technical mechanisms. It is 

aimed to demonstrate the advantages of the institution of diplomacy in resolving disputes and 

conflicts in the field of security complicated by new rules and actors. The literature review 

method will be used to analysis the written sources over the international security.  The study 

will contribute to the security studies by providing further insights on the development of the 

diplomacy in the settlement mechanisms.  

Keywords: Security, Diplomacy, Realism, International Politics, Liberal Internationalism. 
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KRİPTO PARANIN GÜVENLİĞİ VE RİSKLERİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emine SOYASLAN 

Osmaniye Korkut Ata Üniveristesi, emine.soyaslan828@gmail.com 

ÖZET 

Geçmişten günümüze teknoloji sektörü, ihtiyaçlar doğrultusunda zaman ilerledikçe 

şekillenmiş ve günümüzde önemli bir boyuta ulaşmıştır. 2008 yılında meydana gelen küresel 

finansal kriz sonrası ortaya çıkan kripto para olgusu bankacılık sektöründe ve dijital para 

konumunda önemli bir unsur olmuştur. Kripto paraların ortaya çıkmasıyla sanal para birimi 

özelliğinden dolayı bazı güvenlik sorunlarını ve risklerinin olabileceği düşüncesini de 

beraberinde getirmiştir. Kripto paraların merkezi bir sisteminin olmaması, anonim bir yapıya 

sahip olması ve herhangi bir devlet veya bağımsız denetçiler tarafından denetleyen bir kurumun 

olmaması kripto paraların güvenliği açısından bir risk taşımaktadır. Ayrıca belirli bir kişiye ait 

kimliğin olmaması gelecekte ortaya çıkabilecek illegal işlemleri de beraberinde getirecektir. 

Ancak bunun yanında işleyen ağ biçimi dağıtık bir model sistemi üzerinden yürütülmesi uçtan 

uca sağlanan transfer işlemiyle oluşabilecek güvenlik riskini azaltmaktadır. Bu bakımdan bu 

çalışmadaki amaç kripto paranın güvenliği ve riskleri açısından incelenen literatürdeki 

çalışmalardan hareketle kripto paraların kullanılmasında oluşabilecek güvenlik sorunlarını ve 

riskleri ortaya koyulmuştur. Çalışmanın giriş bölümünde kripto paralar ile genel bir bilgi 

verilmiş ve güvenilir olup olmadığına konusunda yapılan tartışmaların bir kısmına yer 

verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde kripto paranın işleyişinde önemli yer alan Blok-Zincir 

(Blockhain) teknolojisinden bahsedilmiş, Bitcoinin madenciliğinden ve  kripto paraların küresel 

etkilerine değinilmiştir. Son olarak kripto paraların güvenliği konusuna değinilmiş ve sonuç ve 

değerlendirme aşamasına geçilmiştir.   

Anahtar Kelimler: Kripto Para, Dijital Para,  Blok-Zincir Teknolojisi, Güvenlik, Risk. 

ASSESSMENT OF THE SECURITY AND RISKS OF CRYPTO MONEY  

ABSTRACT 

 From past to present, the technology sector has been shaped as time progresses in line with 

needs and has reached an important dimension today. The phenomenon of crypto money 

emerging after the global financial crisis in 2008 has been an important element in the banking 

sector and in the position of digital currency. With the emergence of the money, crypto has 

brought with it the idea that there may be some security issues and risks due to the virtual 

currency feature. The absence of a centralized system of crypto coins, and to have an 

anonymous structure the lack of controls by the independent auditors and any state or an 

institution that carries a risk in terms of the security of crypto coins. In addition, the lack of a 

certain person's identity will bring about illegal actions that may arise in the future. However, 

the operation of the network format through a distributed model system reduces the security risk 

resulting from the transfer process provided from end to end. In this respect, the purpose of this 

study is to investigate the security and risks of crypto money in the context of the studies in the 

literature, the security problems and risks that may arise in the use of crypto money have been 

exposed. In the introduction section of the study, general information was given with Crypto 

monies and some of the discussions on whether or not it was reliable. In the following sections, 

blockhain technology, which is important in the functioning of crypto money, was mentioned, 

and the mining of Bitcoin and the global effects of crypto money. Finally, the issue of the 

security of the Crypto money was discussed and the result and evaluation phase was started. 

Keywords: Crypto Money, Digital Money, Block-Chain Technology, Security, Risk.  
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SİBER GÜVENLİK VE NATO 

Dr.Öğr. Üyesi Doğan Şafak POLAT 

İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, doganpolat@arel.edu.tr 

ÖZET 

 Harbin kara, deniz, hava ve uzay olmak üzere dört boyutu vardır. Kimi uzmanlarca kara, hava, deniz 

ve uzaydan sonra beşinci boyut olarak değerlendirilen siber alan (cyber space)  her dört boyutu da 

etkileme kapasitesine sahip olup, günümüzde harbin ayrılmaz bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. 

Siber alan kavramı birbiriyle bağlantılı system, yazılım, donanım ve insanların iletişim ve/veya 

etkileşimde bulundukları soyut veya somut alanı tarif etmek için kullanılmaktadır. Günümüzde siber 

saldırılar bir ülkenin kritik olarak kabul edilebilecek haberleşme/bilişim sistemlerine, enerji ve ulaşım 

ağlarına, askeri komuta ve kontrol sistemlerine zarar verecek ölçüde, asimetrik bir muharebe yöntemi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler paralelinde siber saldırılar daha yaygın, hızlı, sofistike 

ve zarar verici hale gelmiştir. Bu nedenle siber güvenlik kapsamında siber ortamlarda karşılaşılabilecek 

risk, tehdit ve tehlikelerin oluşumundan önce öngörüp bunlara karşı önlemler alınması önem 

kazanmaktadır. Ancak çok gelişmiş teknolojiye rağmen bir siber saldırının ne zaman yapılabileceğini 

tahmin etmek oldukça güçtür.  

 Bu çalışmanın amacı, içinde bulunduğumuz yüzyılda siber güvenliğin önemine vurgu yapılarak; 

NATO’nun siber tehditlerle mücadelesini ortaya koymaktır. Bir zincirin sağlamlığı en zayıf halkasının 

sağlamlığı kadar olduğu dikkate alındığında, NATO’nun da siber güvenlik konusunda yetkinliğinin en 

zayıf üye devletin yetkinliği kadar olduğu çıkarımı yapılabilir. İttifak, Soğuk Savaş sonrasında 2000’li 

yıllarla birlikte giderek önem kazanan siber alan ile ilgili çalışmalarda önemli mesafeler katetmiş olsa da 

her üye devletin siber tehditlerle mücadele kapasitesinin aynı olduğunu söyleyebilmek oldukça güçtür. 

NATO üyesi ülkelerden birisinin kritik altyapılarına karşı gerçekleştirilecek bir siber saldırının diğer 

ülkeleri de ilgilendiren sonuçları olabileceği, bu nedenle üye ülkelerin siber savunma imkân ve 

kabiliyetlerinin artırılmasının önemi de vurgulanmaktadır. Bu nedenle İttifakın tüm üye devletleriyle 

birlikte eşgüdüm içerisinde siber tehditlerle mücadele edebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve teknoloji 

kapasitesinin paylaşılması önem arz etmektedir. 

 Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Çalışmada birincil kaynak olarak NATO resmi Internet sitesinden 

faydalanılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili çeşitli kitap, makale ve tezlerden de istifade edilmiştir. 

 Çalışma, Giriş ve Sonuç bölümü dışında üç ana bölümden oluşmaktadır.  

 Birinci bölümde siber, siber tehdit ve siber güvenlik gibi kavramlar ele alınacaktır. Ayrıca bu 

bölümde siber tehdirlerle mücadeleye neden ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulacaktır. Günümüzde 

tehditlerin artması, boyut ve yön değiştirmesi, çeşitlerinin artması, kritik altyapıların hedef haline 

gelmesi, bilgi hırsızlıklarının (hacking) çoğalması, siber tehditlerin artık savaşa dönüşmesi nedeniyle 

siber tehditlerle mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  

 İkinci bölümde ise kronolojik olarak siber güvenlik konusunda NATO’nun almış olduğu kararları ve 

yapmış olduğu çalışmaları tartışılacaktır. Günümüzde siber saldırılar melez (hibrid) savaşın bir parçası 

haline gelmiştir. NATO, İttifak’ın toplu savunma, kriz yönetimi ve işbirliğine yönelik temel görevleri 

yerine getirmek için güçlü ve esnek siber savunma alt yapısını tesis etmeye çalışmaktadır. Bu bölümde 

siber savunma konusunun ilk kez gündeme geldiği 2002 Prag Zirvesi’nden başlanarak günümüze kadar 

geçen süreçte NATO’nun siber savunma politikasını geliştirme konusundaki kararlılığına işaret edilerek; 

yapmış olduğu faaliyetlere yer verilecek ve siber savunma konusunun önemine binaen yeni stratejik 

konseptlerinde de yer aldığına vurgu yapılacaktır.  

mailto:doganpolat@arel.edu.tr
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 Üçüncü bölümde ise NATO’nun siber savunma konusunda daha başarılı olabilmesi için neler 

yapılması gerektiği ortaya konulmaya çalışılacaktır. NATO, ağlarını ve operasyonlarını, siber tehditlerin 

ve karşı karşıya kaldıkları saldırıların giderek daha da karmaşıklaşmasına karşı savunmaya hazırlıklı 

olmalıdır. Gerek NATO resmi Internet sitesinden gerekse konuyla ilgili olarak yazılan çeşitli 

makalelerden elde edilen bilgiler ışığında NATO’nun siber savunma konusunda başarılı olabilmesi için 

tespit edilen beş husus ortaya konulmuştur. Bu bölümde NATO’nun siber güvenlik konusunda yaptığı 

faaliyetler; başarılı olduğu alanlar ve yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır. 

 Bu çalışmanın literatüre öncelikli katkısı, NATO’nun siber güvenlik konusunda yapmış olduğu 

çalışmalar ve almış olduğu kararların incelenerek İttifakın siber savunma kapasitesinin kuvvetli ve zayıf 

taraflarının ortaya konulmasıdır. Ayrıca konuyla ilgili olarak elde edilen bilgiler ışığında NATO’nun 

siber güvenlik konusunda daha başarılı olabilmesi için neler yapılması gerektiğinin tespitinin de 

literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimler: Siber, Siber Savaş, Siber Savunma, Siber Güvenlik, NATO. 

 

CYBER SECURITY AND NATO 

ABSTRACT 

 War has four dimensions: land, sea, air and space. Cyber space, which is considered by some 

experts as the fifth dimension after land, air, sea and space, has the capacity to affect all four 

dimensions and is now considered as an integral component of the war. The concept of cyber 

space is used to describe the interconnected system, software, hardware and abstract or concrete 

space in which people communicate and/or interact. Today, cyber attacks are emerging as an 

asymmetrical warfare type that can damage a country's critical communications/information 

systems, energy and transport networks, and military command and control systems. In parallel 

with technological advances, cyber attacks have become more widespread, fast, sophisticated 

and damaging. Therefore, it is important to foresee and take precautions against the risks, 

threats and hazards that may be encountered in cyber environments within the scope of cyber 

security. However, it is very difficult to predict when a cyber attack can take place despite the 

most advanced technology. 

 The aim of this study is to reveal NATO's fight against cyber threats by emphasizing the 

importance of cyber security in the present century. Given that the strength of a chain is as 

strong as its weakest link, it can be inferred that NATO's competence in cyber security is the 

same as that of the weakest member state. Although the Alliance has made significant progress 

in the field of cyber space, which has become increasingly important after the Cold War in the 

2000s, it is difficult to say that each member state has the same capacity to combat cyber 

threats. A cyber attack against the critical infrastructure of one of the NATO member states may 

have consequences for other countries as well. Therefore, it is important to increase the cyber 

defense capabilities and capabilities of the member states. Hence, it is important to share the 

information and technology capacity needed for the Alliance to combat cyber threats in 

coordination with all member states. 

 This is a qualitative study. The primary source of the study was the NATO official website. 

In addition, various books, articles and theses were used. 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

24 
 

 The study consists of three main sections except the Introduction and Conclusion sections. 

 In the first part, concepts such as cyber, cyber threat and cyber security will be discussed. In 

addition, this section will focus on why there is a need to combat cyber threats. Nowadays, the 

fight against cyber threats is needed more than ever due to the increase in threats, the change in 

size and direction, the increase in their types, the target of critical infrastructures, the 

proliferation of information theft (hacking) and the transformation of cyber threats into war. 

 In the second part, NATO's decisions on cyber security and its studies will be discussed. 

Today, cyber attacks have become part of a hybrid war. NATO seeks to establish the Alliance's 

strong and flexible cyber defense infrastructure to fulfill its core tasks for collective defense, 

crisis management and cooperation. In this section, NATO's determination to develop its cyber 

defense policy, will be pointed out, starting from the 2002 Prague Summit, where cyber defense 

is the first issue on the agenda. In addition, it will also be emphasized that cyber defense is 

included in new strategic concepts. 

 In the third part, it will be tried to put forward what should be done for NATO to be more 

successful in cyber defense. NATO should be prepared to defend its networks and operations 

against the ever-increasing complexity of cyber threats and attacks. In the light of information 

obtained from both the NATO official website and various articles written on the subject, five 

issues have been put forward for NATO to succeed in cyber defense. In this section, NATO's 

cyber security activities will be discussed, and also be focused on the areas in which it is 

successful and what needs to be done. 

 The primary contribution of this study to the literature is to explore the strengths and 

weaknesses of the Alliance's cyber defense capacity by examining NATO's work and decisions 

on cyber security. Furthermore, in the light of the information obtained, it is considered that the 

determination of what should be done in order to make NATO more successful in cyber security 

will contribute to the literature. 

Keywords: Cyber, Cyber War, Cyber Defense, Cyber Security, NATO.  
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CYBER RISKS IN MARITIME SECURITY AND HOW TO RESPOND 

Doç.Dr. Ahmet KOLTUKSUZ 

Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ahmet.koltuksuz@yasar.edu.tr 

ABSTRACT 

 In this talk, the following topics will be discussed in detail: 

 Section One: Facing the Cyber Challenges: Cyber Crime, Cyber Terrorism, Cyber Warfare, 

Information Warfare, Objectives & Sources of Cyber Threats, MO of an Cyber Attack, Cyber 

Attack Vectors, Cyber Defense Tools, Cyber Defense Methodology, Creating Cyber Security 

Awareness, Current Statistics. 

 Section Two: The Anatomy of a Maritime Cyberspace: Defining the Maritime Cyber Attack 

Targets and Attack Vectors: -Comm Systems: SATCOM-VOIP-VLAN, Navigation Systems: 

GPS-ECDIS-AIS-RADAR, Propulsion-Power Control and Management Systems-Access 

Control Systems, Cargo Management Systems-Passenger Servicing & Management Systems, 

Passenger and Crew Network Systems: WiFi-LAN-Man-Administrative & Crew Welfare 

Systems, Accounting and Other Office Systems-Training, Simulation & Modeling Systems, 

Any other Industrial Control Systems (ICS) & Programmable Logic Control (PLC)  based 

Compounds. 

 Section Three: Cyber Attack Scenarios: What If the Operating System in your ship gets 

hacked? - What If the cargo management is infected? - What If Cyber attack to shut down 

Navigation Systems and/or AIS of the ships. - What If Cyber attack to Oil Rigs: An APT to 

Critical Infrastructure. - What If Cyber attack to Harbor facilities: MALWARE - Virus – 

DDOS.  - What If Cyber attack causing energy black outs of the harbor: An APT to Critical 

Infrastructure. - What If Cyber attack to passengers on the ships: Fake/spam e-mails, denial of 

internet services altogether. 

 Section Four: How to prepare for Cyber Warfare in Maritime Domain – Education – 

Minimum necessary background – trainings – scenario development and simulating plus 

simulators, Cyber threat Intelligence and Therat Intelligence Analyst upbringing – CERT and 

CSIRT Approaches. 

 Conclusion: Who is responsible from what. Who deals with what when where and how? 

Cyber Resilience, Cyber Vigilance. 

Keywords: Cyber, Cyber Maritime Security, Cyber Risks. 

 

 

  

mailto:ahmet.koltuksuz@yasar.edu.tr


Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

26 
 

A RESEARCH ON THE ROLE OF THE CRYPTO CURRENCIES FOR FINANCING 

OF TERRORISM  

Dr. Bürke Uğur BAŞARANEL 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Dekanlığı, bubasaranel@gmail.com 

Dr. Haydar PEKDOGAN 

Jandarma Genel Komutanlığı, captainman79@hotmail.com 

ABSTRACT 

 In addition to the foundation of the Internet, it is right to argue that the invention of blockchain 

technology is another milestone of this era (Güven & Şahinöz, 2018). Although the underlying 

technological elements of the blockchain have been already existing the combination of these 

technologies created a brand-new cyber-infrastructure similar to the Internet. Bitcoin was the first 

cryptocurrency produced on this new platform after the global economic crisis in 2008 (Dostov & Shust, 

2014). Now, in addition to Bitcoin, more than 1500 different cryptocurrencies such as Monero, 

Etherium and Zcash are used for financial purposes instead of classic currencies managed by nation-

states (Keatinge, Carlisle, & Keen, 2018).  

 It can be argued that both blockchain technology and cryptocurrencies heralding many opportunities 

and convenience for the people in many different areas such as finance, health, insurance even security 

(Irwin & Turner, 2018). However, it is well documented that cryptocurrencies have already started to be 

used by criminals for committing illegal activities and/or to launder their proceeds of crime because of 

some important features such as anonymity and secrecy provided by these currencies (Moiseienko & 

Kraft, 2018). 

 Terrorists and terrorist organisations are also other prominent actors who significantly exploit the 

cyber environment for their recruitment, finance and operational purposes (Weimann, 2006). In terms of 

financing of terrorism, cryptocurrencies can be suitable tools for terrorist structures. Although it is 

documented that there are some efforts by terrorists for abusing cryptocurrencies for their financial 

activities, such as generating income, value transferring and storing, the real dimension of these practices 

and direction of this tendency are not known. There are some studies which investigate terrorist 

financing through cryptocurrencies (Whyte, 2019). However, they are rather limited and still, there is a 

gap which needs to be filled by comprehensive studies that will investigate the importance of 

cryptocurrencies for terrorist organisations. The flexibility, secrecy and anonymity provided to the 

terrorists on the cyberspace by using cryptocurrencies are other important challenges for security forces 

to address (Dion-Schwarz, Manheim, & Johnston, 2019; Dostov & Shust, 2014). Therefore, 

understanding the significance of this threat is essential to design effective countermeasures and 

methods against terrorists while keeping the balance between liberty and security.  

 Consequently, to draw a clear picture this study needs to answer questions of to what extent do 

terrorists use cryptocurrencies for their financial activities and what are the possible choke points which 

can be exploited by security forces for disrupting terrorists’ financial activities. This research is designed 

as qualitative and the current situation of terrorist use of cryptocurrencies will be analysed through case 

studies and qualitative content analysis. It should be noted that there is limited empirical data on 

cryptocurrencies and their usage for terrorist purposes, thus, in this research as primary sources official 

reports, descriptive statistics data and available interviews and newspapers, and as secondary sources 

books, academic articles are used for understanding the dimensions of terrorists use of cryptocurrencies.  

 The main argument of this study is, although cryptocurrencies have many advantages for the society, 
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they are being exploited by different terrorist groups, independent of their ideological tendencies, for 

fulfilling their financial requirements. Moreover, the likeliness of this course of action is gradually 

increasing, and it needs to be addressed with clear and well-defined security strategies and legislative 

regulations which will not disrupt the advent of blockchain-related technologies. This study contributes 

to the existing literature by clarifying current inclination of terrorist organisations in the face of new 

cryptocurrency technology via providing case studies which focus on both terrorist organisations and 

security forces’ efforts. 

 According to the preliminary findings of this research, it could be argued that terrorist organisations 

use different types of cryptocurrencies for their financial activities. From terrorist organisations’ human 

resources perspective, it could be claimed that though cryptocurrencies provide secrecy, anonymity and 

flexibility, using this kind of technology requires a certain level of knowledge and tech-savvy 

individuals to protect terrorist organisations. This requirement might emerge as a disheartening factor for 

terrorist leadership when it comes to choosing between using digital currencies or classical methods of 

financing. It could be also noted that in terms of using crypto products in comparison to the terrorist 

organisations, criminal syndicates are well beyond and more skilful.  

 In conclusion, it is important to take the necessary steps in terms of capacity building and 

establishing a shared legal and regulative ground. These are vital for building cooperation and 

coordination between countries and related parties to address terrorists’ use of cryptocurrencies 

successfully. 

Keywords: International Security, Blockchain Technology, Cryptocurrency, Cybercrime, Financing 

of Terrorism. 

 

KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN TERÖRİZMİN FİNANSMANINDAKİ ROLÜ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

ÖZET 

 İnternetin bulunmasına ek olarak blokzincir teknolojisinin icadı bu çağın en önemli kilometre 

taşlarından birisini oluşturmaktadır  (Güven & Şahinöz, 2018). Blokzincir altyapısını meydana getiren 

teknolojik bileşenler aslında zaten halihazırda var olan ancak birbirinden ayrı halde bulunan 

teknolojilerdi. Bunların, benzeri görülmemiş bir şekilde bir araya getirilmesi bu teknolojinin internet 

benzeri yeni bir siber altyapı olarak vücut bulmasını sağlamıştır. 2008 yılındaki küresel ekonomik krizin 

ardından Bitcoin bu platformda üretilen ilk kripto para birimi olmuştur (Dostov ve Shust, 2014). 

Günümüzde, ulus devletler tarafından yönetilen klasik para birimlerinin yerine Bitcoin’e ek olarak 

Monero, Etherium, Zcash gibi 1500’den fazla kripto para birimi finansal maksatlarla kullanılmaktadır 

(Keatinge, Carlisle, ve Keen, 2018). Blokzincir teknolojisi ve kripto para birimlerinin finans, sağlık, 

sigorta hatta güvenlik gibi farklı alanlarda insanların hayatlarını kolaylaştıracak birçok fırsatında 

habercisi olduğu söylenebilir (Irwin ve Turner, 2018). Kripto paraların sağlamış olduğu anonimlik ve 

gizlilik gibi önemli özellikler dolayısıyla bu para birimlerinin suçlular tarafından suç işlemek ve bu 

suçlardan elde ettikleri gelirleri aklamak amacıyla önemli ölçüde kullanılmaya başlandığına dair bilgiler 

bulunmaktadır (Moiseienko ve Kraft, 2018).  

 Teröristler ve terör örgütleri eleman temin etmek, finans sağlamak ve operasyonel amaçlarını yerine 

getirmek maksadıyla siber alanı istismar eden diğer önemli aktörlerdir (Weimann, 2006). Terörizmin 

finansmanı kapsamında kripto para birimleri terörist yapılar için uygun bir araç olabilir. Teröristlerin 

gelir elde etmek, değer transferi yapmak ve bu gelirleri saklamak gibi finansal faaliyetlerde bu para 

birimlerini kullanmaya başladığına ilişkin bazı girişimlerin olduğuna dair bilgiler olmakla birlikte bu 

faaliyet ve uygulamaların gerçek düzeyi ve hangi yönde bir eğilimle yapıldığı bilinmemektedir. Bu 
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kapsamda terörizmin finansmanının kripto para birimleri vasıtasıyla yapılmasını inceleyen bazı 

çalışmalar mevcuttur (Whyte, 2019). Ancak bu çalışmalar sınırlı miktarda olup yazın alanda konuyla 

ilgili boşluk bulunmaktadır bu sebeple kripto para birimlerinin terör örgütleri için öneminin kapsamlı bir 

şekilde ortaya koyulmasını sağlayacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kripto para birimlerinin terör 

örgütlerine siber alanda sağlamış olduğu esneklik, anonimlik ve gizlilik, güvenlik birimleri tarafından 

üstesinden gelinmesi gereken ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Dion-Schwarz, Manheim, ve 

Johnston, 2019; Dostov ve Shust, 2014). Bu sebeple, özgürlük ve güvenlik dengesini koruyacak 

biçimde teröristlere karşı etkili mücadele yöntemleri ve tekniklerinin tasarımının yapılmasının temelini 

bu tehdidin öneminin anlaşılması oluşturmaktadır.  

 Böylece, mevcut durumun daha anlaşılır bir şekilde resmedilebilmesi maksadıyla, teröristlerin 

finansal faaliyetleri kapsamında kripto para birimlerinden ne dereceye kadar istifade ettikleri ve 

teröristlerin finansal faaliyetlerinin sekteye uğratılmasını sağlayacak hangi kritik düğüm noktalarının 

güvenlik kuvvetlerince istismar edilebileceği bu çalışmada cevaplanmasına gereksinim duyulan 

sorulardır. Bu çalışma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış olup, teröristlerin kripto para kullanımının 

mevcut durumu, nitel içerik analizi ve örnek olay incelemesi yoluyla analiz edilmektedir. Kripto para 

birimlerinin ve bunların terörizm amacıyla kullanımına dair mevcut ampirik verinin sınırlı olduğu 

belirtilmelidir. Bu sebeple teröristlerin kripto para birimlerini kullanımlarının boyutlarını kavrayabilmek 

maksadıyla, çalışmada birincil kaynak olarak resmi raporlar, betimsel istatistik verileri, mevcut 

mülakatlar ve gazeteler; ikincil kaynak olarak ise konuyla ilgili yazılmış akademik kitap ve makaleler 

kullanılmaktadır.  

 Bu araştırmanın ana iddiası, kripto para birimleri her ne kadar toplumlara birçok avantaj sağlasa da 

bu para birimleri, ideolojik eğilimlerinden bağımsız olarak farklı terör örgütlerince finansal ihtiyaçlarını 

karşılamak maksadıyla istismar edilmekte olduğudur. Dahası, bu tarz bir hareket tarzının gitgide artma 

eğiliminde olmasından dolayı, blokzincir bağlantılı teknolojilerin gelişimini aksatmayacak şekilde 

yapılacak yasal düzenlemeler ve sınırları iyi belirlenmiş anlaşılır, güvenlik stratejileri ile bu durumun 

üstesinden gelinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırma hem terör örgütlerinin hem de güvenlik 

güçlerinin çaba ve faaliyetlerine odaklanan örnek olay çalışmalarıyla ve yeni kripto para teknolojileri 

kapsamında terör örgütlerinin mevcut eğilimleri ve seçimlerinin açıklığa kavuşturulması yoluyla mevcut 

literatüre katkıda bulunmaktadır. 

 Bu araştırmanın ilk bulgularına göre, terör örgütlerinin finansal faaliyetleri için farklı kripto para 

birimleri kullanmakta olduğu belirlenmiştir. Terör örgütlerine insan kaynakları bakış açısından 

yaklaşıldığında ise, her ne kadar kripto para birimleri gizlilik, anonimlik ve esneklik sağlasa da terör 

örgütlerinin kendini koruması açısından bu tür bir teknolojiyi kullanabilmek belirli ve yeterli bir 

seviyede bilgiye haiz olmayı ve teknoloji uzmanlığını gerektirmektedir. Terörist lider kadrosu için bu 

gereklilik, dijital para birimlerinin mi yoksa klasik finansman yöntemlerinin mi kullanılacağının 

seçiminin yapılmasında olumsuz bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kripto ürünlerin kullanımı 

konusunda terör örgütleri ve suç örgütleri karşılaştırıldığında suç yapılanmalarının bu konuda daha 

ileride ve becerikli olduğu belirtilmelidir.  

 Sonuç olarak, kapasite gelişiminin sağlanması ve taraflarca paylaşılan düzenleyici yasal bir zeminin 

oluşturulması için gerekli olan adımların atılmasının önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Teröristlerin 

kripto para birimlerini kullanmalarının başarılı bir şekilde engellenmesi için yukarıda bahsedilen 

hususlar ülkeler ve ilgili taraflar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun inşası için yaşamsal öneme 

sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik, Blokzincir Teknolojisi, Kripto Para Birimi, Siber Suç, 

Terörizmin Finansmanı.   
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DO YOU BELIEVE ONLY WHAT YOU CAN SEE? SEEING IS BELIEVING? 

Prof.Dr. Lütfihak ALPKAN 

İstanbul Technical University, alpkan@itu.edu.tr 

Dr.Öğr. Üyesi Gaye KARAÇAY AYDIN 

İTÜ, karacayaydin@itu.edu.tr 

ABSTRACT 

 If you can manage perceptions, you can also manage attitudes and behaviors. Data captured 

with our five senses combined with our earlier experiences and feelings lead us to perceive the 

outside World by our own filters and develop some attitudes and intentions before making our 

decisions. This common type of individual decision making is somewhat rational somewhat 

irrational (i.e. bounded rationality). As a member of a community at the local level and of a 

society in general our quasi-rational decisions are critical for the collective power accumulation 

and distribution. The individual power that one possesses personally is not enough in today’s 

world to maintain his or her security and prosperity; but still it is very precious for those who 

strive for power since they compete to accumulate more power to gain more control over 

societies. Then legitimized or not power centers guarantee the necessary solidarity and comfort 

to the individual citizens who believe in them without any other payment just in turn of our 

private data. This is something beyond data sharing but a kind of authority delegation.  Those 

power centers which are able to control the big data can also easily access our private data and 

then shape what we can access via screens that they control. In this concern, we believe in what 

we see on the screen; and those who shape the data that was customized and provided 

specifically for us can easily shape from the beginning our world perception, then our attitudes, 

decisions and behaviors. This kind of behavioral leadership ability was assumed to be 

charismatic, but nowadays it is only digital. Therefore, becoming slaves of the screens can make 

us also slaves of the controllers of the big data. 

Keywords: Sense, Big Data, Perception. 
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DÜNYA GENELİNDE SUÇ HARİTASI UYGULAMALARI VE KULLANIM EĞİLİMİ 

Musa ATAR 

Aksaray Üni. JCBS ABD musaatar@yahoo.com, 

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ 

Aksaray Üni. JCBS ABD Başkanı hmuraty@gmail.com 

ÖZET 

 21. yüzyılın dinamik yapısında suç ile mücadele artan önemiyle tüm toplumun ilgi 

alanındadır. Kolluk kuvvetleri çeşitli bilimsel stratejiler geliştirerek suçun tüm bileşenlerini 

analiz etmek ve tek bir pencerede görebilmek maksadıyla suç haritaları kullanmaktadır. Son 70 

yıldır aktif olarak kullanılan suç haritalarına coğrafi bilgi sistemlerindeki (CBS) son 

gelişmelerle farklı yetenekler kazandırılmıştır. Bu sayede etkin suç analizleri yapılabilmekte, 

suç önleme taktik ve stratejileri geliştirilebilmektedir. Meydana gelen olayları istenen ölçekte 

görebilmeyi ve hızlı kararlar almayı kolaylaştıran suç bilgi sistemleri her kolluk birimince aktif 

olarak kullanılmaktadır. Az sayıda gelişmiş ülkede suç haritaları vatandaşların da kullanımına 

açılmıştır. Ülkemizde web tabanlı bir suç bilgi sisteminin genel çerçevesini çizmek üzerine, 

anket yöntemi ile uluslararası boyutta suç haritasından beklentileri içeren çalışma 

gerçekleştirilmiştir. NATO’ya üye ülkelerin askeri personeli ile icra edilen ankette katılımcıların 

dikkate değer çoğunluğunun suç haritalarına karşı ilgili olduğu ve suç haritalarının tüm 

vatandaşların kullanımına açılması gerektiğine inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 Ülkelerde suçla mücadele eden teşkilatlar stratejilerini belirlemede bilgisayar teknolojilerini 

etkin kullanırlar. Yeryüzünde bir konuma sahip suç verileri bilgisayar teknolojileri ve haritacılık 

teknikleriyle birleşen CBS ile çok daha anlamlı analizlerde yer bulmaktadır. 

 CBS kolluğun analizlerini hızlı ve etkin gerçekleştirmesini sağlayan teknolojik destek 

unsurlarından biridir. Kolluğa suçları analiz etmede yardımcı bu teknolojiyi vatandaşın 

kullanımına sunmak maksatlı web tabanlı suç bilgi sistemleri geliştirilmiştir. 

1. Web Tabanlı Suç Harıtaları Kullanımı 

 Web tabanlı haritalar suç farkındalığını arttırmak maksadıyla çeşitli suç istatistikleri ile 

birlikte sunulmaktadır. Amerika’daki Suç Haritası (Crimemapping) sitesi, suçları ESRİ temelli 

haritaları kullanarak sunmaktadır. Suçlar görüntülenmek istenen bölge veya kolluk birimi 

seçilerek listelenmektedir. 

 

Resim 1. Crimemapping.com görseli. 
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 Londra suç haritası Open Street Maps temelli haritalar kullanarak işlenen suç miktarlarını 

sunmaktadır. Seçilen bir bölgedeki suç miktarları görüntülenebilmektedir. (Dalan, 2015) 

 

Resim 2. Londra suç haritası. 

 Almanya vatandaşlarının dışında ülkede bulunan mülteci ve göçmenlerin suçlarını web 

tabanlı haritalar aracılığıyla yayınlamaktadır. (https://www.refcrime.info/de/verbrechen/karte) 

 

Resim 3. Tüm mültecilerin işlediği suçlar. 
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Resim 4. Türklerin işledikleri suçlar. 

 Toplumun ilgi gösterdiği bu uygulamalar suç algısını etkilemektedir. Tompson ve Chainey 

(2012), suç haritalarını yayınlama ihtiyacının, polise güveni sağlamasının, toplum polisliğinin 

benimsenmesinin ve kamu kurumlarında şeffaflaşmanın bir uzantısı olarak ortaya çıktığını 

savunmaktadırlar. 

 Quinton’ın (2011) raporuna göre ise suç haritalarının artması polisin etkinliğini arttıracak, 

suç hakkında olumsuz düşüncenin azalması, suçun azalması sonucunu getirecektir. 

2. Suç Haritasi Kullanim Eğilimi Araştirmasi 

 2019’da NATO Afganistan Misyonunda görevli on bir ülkeden, çeşitli rütbelerdeki 

katılımcıya(n=130),  suç haritası kullanımına yönelik eğilimlerini ölçen anket uygulanmıştır. 

Katılımcılara haritalarda bakacakları suçlar, bölgeler, ilgi düzeylerine dair sorular sorulmuştur. 

Ülkeler Türkiye dışında web tabanlı suç haritaları kullanan ve kullanmayan olarak üçe ayrılarak 

incelenmiştir. 

 Haritaların Vatandaş Kullanımına Açılması Görüşü ile ülke grupları arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur(X
2
=13,338; p=0,010<0.05). ABD-İngiltere grubunda suç haritalarının vatandaş 

kullanımına açılması görüşü için “evet kesinlikle açılmalıdır” oranı Türkiye’ye göre yüksektir. 

Türkiye’de “kısmen, her suç için değil” oranı diğer NATO ülkelerine göre yüksektir. Türkiye 

için “sadece kolluk bilse yeterli olur” oranı ABD-İngiltere’ye göre daha yüksek çıkmıştır. 

 Dünya genelinde az sayıda web tabanlı suç bilgi sistemi uygulaması bulunmasına rağmen 

katılımcıların yüzde doksanı suç haritalarına karşı ilgili olduklarını vurgulamışlardır. Bilgi 

çağında toplumlar, kendisini yakından ilgilendiren güvenlik bilgilerinin ve etrafındaki suç 

hareketliliğinin farkında olmak istemektedir. Suç bilgilerinin internet aracılığıyla uygun 

şeffaflık düzeyinde vatandaşların hizmetine sunulmasının, suç algısını olumlu yönde 

etkileyeceği ve suç oranlarını uzun vadede düşüreceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Web Tabanlı Suç Haritası, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Suç Analizi, Suç 

Önleme, Kriminoloji. 
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WORLDWIDE CRIME MAP APPLICATIONS 

AND USAGE TENDENCY 

ABSTRACT 

 In the dynamic structure of the 21st century, the fight against crime is of increasing interest 

to the whole society. Law enforcement agencies use crime maps in order to analyze all 

components of the crime and see them in a single window to develop various scientific 

strategies. Crime maps that have been used actively for the last 70 years have been given 

different capabilities with the recent developments in geographic information systems (GIS). In 

this way, effective crime analyzes can be made, crime prevention tactics and strategies can be 

developed. Crime information systems, which make it easier to see the events at the desired 

scale and make quick decisions, are actively used by every law enforcement unit. In a few 

developed countries, crime maps are available to citizens. In our country, a study based on the 

general framework of a web-based crime information system was carried out with the survey 

method, which included expectations from the crime map on an international scale. The survey 

conducted with military personnel of NATO members concluded that a significant majority of 

respondents were concerned with crime maps and believed that crime maps should be made 

available to all citizens. 

 Organizations fighting crime in countries use computer technologies effectively in 

determining their strategies. Criminal data, which has a position on earth, is found in more 

meaningful analyzes with GIS, which is combined with computer technologies and mapping 

techniques. 

 GIS is one of the technological support elements that enables the police to conduct analyzes 

quickly and effectively.  Those technologies which provide the police analyze the crimes have 

been developed web-based crime information systems to assist citizens. 

1. Usage of Web Based Crime Maps 

 Web-based maps are presented with various crime statistics in order to increase crime 

awareness. The Crimemapping site in the United States presents crimes using ESRI-based maps. 

The offenses are listed by selecting the region or law enforcement unit to be displayed. 

 

Image 1. Image of Crimemapping.com 
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The London crime map presents the amount of crime committed using Open Street Maps. 

The crime amounts in a selected region can be displayed. (Dalan, 2015) 

 

Image 2. London crime map 

 Germany publishes the crimes of refugees and immigrants in the country on web-based 

maps.(https://www.refcrime.info/de/verbrechen/karte) 

 

Image 3. Crimes committed by all refugees 
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Image 4. Crimes committed by Turks 

 These practices, in which the society has shown interest, affect the perception of crime. 

Tompson and Chainey (2012) argue that the need to publish crime maps appears to be an 

extension of confidence in police, adoption of community policing, and transparency in public 

institutions. 

According to Quinton's (2011) report, the increase in crime maps will increase the 

effectiveness of the police and decrease the negative opinion about the crime will result in a 

decrease in crime. 

2. Crime Map Usage Tendency Survey 

 In 2019, a survey measuring the tendency to use crime maps was applied to 

participants(n=130) with several ranks from eleven countries in the NATO Afghanistan 

Mission. Participants were asked questions about crimes, regions, level of interest in the maps. 

Countries beside Turkey were categorized into three, using and not using web-based crime 

maps. 

 A significant relationship was found between the view of the opening of the maps to citizen 

use and country groups (X2 = 13,338; p = 0,010 <0,05). In the opinion of the US-British group 

for a crime map opening to the citizens, "yes, absolutely it must be opened" rate is higher than 

in Turkey. In Turkey, "partially, not for any crime" rate is high compared to other NATO 

countries. Turkey‘s "would have been enough just knew law enforcement" rate is higher than 

the US-British. 

 Although there are few web-based crime information systems throughout the world, ninety 

percent of the respondents emphasized that they are interested in crime maps. In the information 

age, societies want to be aware of the security information that is closely related to them and the 

criminal activity around them. It is considered that the provision of crime information to the 

citizens at the appropriate level of transparency through the internet will positively affect the 

perception of crime and reduce crime rates in the long term. 

Keywords: Web-based Crime Map, Geographic İnformation Systems, Crime Analysis, Crime 

Prevention, Criminology.  
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ETNO-KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE SUÇ DAVRANIŞI 

Öğr.Gör. İkbal VURUCU 

Pamukkale Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, ivurucu@pau.edu.tr 

ÖZET 

 Modern zamanlarda sosyo-politik ve kültürel yapı değiştiği gibi suç ve sapma kriterleri ve 

referans kaynakları da radikal bir değişime uğramıştır. Her siyasal yapı kendi hukuki 

dizgesini yaratır. Bu hukuk mantığı içinde suç konumlanır. Suçu ekonomik, politik ve 

kültürel çatışmanın bir ürünü olarak gören suç teorileri kriminoloji literatüründe çatışma 

teorileri olarak adlandırılmaktadırlar. Çatışma kuramları pozitivist kriminolojik çalışmalar ve 

radikal/eleştirel kriminoloji olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Suç insanlık tarihi kadar eski 

bir kavramdır. Suçun sonuçları bireysel ve toplumsal hayat üzerinde yarattığı etki itibarıyla 

çok boyutlu karmaşık bir olgudur.  Bu sebeple suçla mücadelede hem kamu hem de özel 

güvenlik birimlerine çok önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle suçla ilgili ihtiyaç 

duyulabilecek kuramsal ve pratik bilgi tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle ele alınmalıdır. 

 Suç olgusunun sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi için bazı kavramsal araçların 

arasındaki farklılıkların, benzerliklerinin ve sınırlarının iyi çizilmesi gereklidir. Bunlardan iki 

kavram suç ve sapmadır. Suç biliminin temel ilgi alanını oluşturan iki olgu olan suç ve 

sapma birbirleriyle ilişkili olduğu kadar esasen birbirlerinden farklı kavramlardır da. Bu iki 

kavramın düzenlediği sosyal alanın ortaklığı sebebiyle ilişkilidir. Bu iki kavramın dayandığı 

ve anlam dünyalarını belirleyen zemin ise farklıdır. Bu bağlamda suç, kanunlarda açık bir 

şekilde yasaklanan ve sonucunda cezalandırılan eylemdir. Sapma ise değerler ve normlar 

dünyasına aittir ve toplumsal normlar ve değerler bağlamında “kabul edilebilirlik sınırları” 

dışına taşan her türlü davranış olarak tanımlanır. Bu kavram araçları bağlamında türdeşlik, 

yani aynı anlam dünyasını ve normları paylaşmak önem taşımaktadır.  

 Birey ve toplum hayatının düzenlenmesini sağlayan kanunların hazırlanmasında ana 

kaynaklar içerisinde sosyal normlar, değerler, örf, adetler, gelenek, görenek ve töre gibi 

kültürel kurumlar önemli bir yer tutar. Suç olgusunun anlam kazandığı bu kültürel zeminde 

ortaya konulan uyuma bağlı olarak yani bireyin bu ortama sağladığı uyum oranında bir 

düzen ve kaos ortaya çıkar. Kültürel farklılıkların suç ile ilişkisi bu bağlamda 

düşünülmelidir. Kültür bireyi bütün boyutlarıyla kapsar ve yaşamını bir harita işlevi ile 

kolaylaştırır. Her kültür birbirinden farklıdır ve birbiri ile ilişkiye girse de son kertede birey 

“birden çok kültüre” değil “bir kültüre” uyar.      

 Modern dönemlerin önemli belirleyicilerinden biri olan göç küreselleşme süreci ile 

birlikte nitelikte ve yoğunlukta önemli bir aşamaya gelmiştir. Deprem, sel, kuraklık gibi 

doğal sebeplerin yanında savaşlar, ekonomik kıtlık ve imkânlar, eğitim gibi beşeri unsurların 

her biri göç nedenidir. Göçler ülke sınırları içinde iç ve ülke dışına dış göç olmak üzere ikiye 

ayrılır. Göçler bir toplumun çok kültürlü ve çoğulcu bir yapıya evrilmesinde de başat bir 

özelliğe sahiptir. Göç edilmiş mekânla içine girdiği yeni ortam arasında bir bağdaşıklık 

göremez. Toplumdaki bireylerin normal dışı davranışlar içinde olmalarında kırdan kente 

göçün ve başka bir kültürel ortama geçişin rolü belirgindir. 
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 Bir göç ülkesi olan Amerika’da ilk defa Şikago Okulu ile 19. Yüzyılda suç olgusu, yaygın 

olan biyolojik ve bireysel temelli yaklaşımların yerine çatışma yaklaşımını öne çıkaran 

sosyolojik yaklaşımı ortaya koymuştur. Sellin (1938) ve Vold (1958) gibi çatışmacı 

yaklaşımı benimseyen sosyologlar insanı sosyal bir varlık olarak ele almışlar ve bireyin 

yaşadığı sosyal ve kültürel ortamdan bağımsız olarak ele alınamayacağını belirtmişlerdir. Bu 

bağlamda suç ya da sapma davranışlar, bireylerin toplumun normları ve değerleri ile uyumlu 

olmayan davranışlarda bulunmaları şeklinde değerlendirilmiştir. Kültürel çatışma 

modellerinin temelinde suçun ortaya çıkışında ana etken farklı norm ve değer sistemlerinin 

birbirleriyle çatışma halinde olmasında görmüştür. Böylece, ortaya çıkan gerilim ortamı 

içinde suç, sapma ve sosyal çatışma kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Bu tür bir 

problem daha çok yoğun nüfus hareketleri ve göç sonucu gözlemlenen bir durumdur. Bu 

çerçevede çatışma kültürel farklılıklar ve homojenliğe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Mesela bir kültürde onaylanan ve takdir edilen bir davranış diğer bir kültür dokusu içinde 

sapma olarak değerlendirilerek eleştiriye tabi tutulabilir. 

 Bu bildiride etnik, dini ve kültürel farklılıkların suç eyleminin ortaya çıkışındaki etkisine 

değinilecektir. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı çalışmada “Bir toplumdaki etno-

kültürel ve dini farklılıklar suç davranışının kaynağı olarak görülebilir mi?” sorusunun 

cevabı aranacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Suç, Türdeşlik, Farklılık, Milli Kimlik. 

 

ETNO-CULTURAL DIFFERENCES AND CRIME BEHAVIOR 

ABSTRACT 

 In modern times, the socio-political and cultural structure has changed as much as the criteria 

and reference point of crime and deviation have undergone a radical change. Each political 

structure creates its own legal system. By logic of law, crime is positioned. Theories of crime 

that see crime as a product of economic, political and cultural conflict are called conflict 

theories in the criminology literature. Conflict theories are divided into two main groups as 

positivist criminological studies and radical / critical criminology. Crime is as old as human 

history. The consequences of crime are a multidimensional complex phenomenon due to its 

impact on individual and social life. For this reason, both public and private security units have 

important duties in the fight against crime. Therefore, the theoretical and practical knowledge 

that may be needed about crime should be handled from a historical and sociological 

perspective. 

 In order to analyze the phenomenon of crime in a healthy way, it is necessary to determine 

the differences, similarities and limits between some conceptual tools in a detailed way. Two 

concepts that should be handled are crime and deviation. Crime and deviation concepts, which 

are the two main areas of interest in the science of crime, have both commonalities and 

differences. These two concepts are related due to their partnership of the social sphere. The 

ground, on which these two concepts are based and which determine the worlds of meaning, is 

different. In this context, crime is an act that is explicitly prohibited in law and punished as a 

result. Deviation belongs to the world of values and norms and is defined as any behavior that 

goes beyond the limits of acceptability in the context of social norms and values. In the context 
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of these concept tools; homogeneity, which means sharing the same world of meaning and 

norms, has importance. 

 Cultural institutions such as social norms, values, customs, manners, traditions, and 

conventions occupy an important place in the preparation of laws that regulate individual and 

community life. On this cultural ground, in which the phenomenon of crime gains meaning, an 

order and chaos emerges at the degree of adaptation of the individual to this environment 

depending on the harmony that put forward. The relationship between cultural differences and 

crime should be considered in this context. Culture covers the individual in all its dimensions 

and makes life easier with a map function. Every culture is different, and even though it 

interacts with each other, in the last instance, the individual fits “one culture” rather than 

“multiple cultures”. 

 Migration, one of the important determinants of modern times, has reached an important 

stage in terms of quality and intensity due to the globalization process. Each of the human 

factors is the cause of migration in addition to natural causes such as earthquakes, floods, 

droughts, wars, economical scarcity and opportunities, and education. Migrations are divided 

into internal and external migration within the borders of the country. Migrations are also 

dominant in evolving a society into a multicultural and pluralistic structure. They cannot see a 

correlation between the migrated place and the new environment in which they enter. The role 

of migration from rural to urban -and transition to another cultural environment- is evident in 

the abnormal behavior of individuals in society.  

 With the Chicago School for the first time in the US, a country of immigration, the 

phenomenon of crime explained via the conflict approach instead of the common biological and 

individual-based approaches in the nineteenth century. Sociologists who adopt conflict 

approach, such as Sellin (1938) and Vold (1958), regarded individual as a social entity and 

stated that the individual could not be considered as independent of the social and cultural 

environment in which he lived. In this context, crime or deviation behaviors are defined as 

individuals' behaviors that are not compatible with the norms and values of society. The main 

factor in the emergence of crime on the basis of cultural conflict models is that different norms 

and value systems are in conflict with each other. Thus, crime, deviation and social conflict 

inevitably emerge as a result. This kind of problem is mostly observed as a result of intensive 

population movements and migration. In this context, the conflict may arise due to cultural 

differences and homogeneity. For example, a behavior that is approved and appreciated in one 

culture can be subject to criticism by being evaluated as a deviation within another culture. 

 This study will address the impact of ethnic, religious, and cultural differences on the 

occurrence of criminal activity. For the study, the literature review method will be utilized to 

investigate whether ethno-cultural and religious differences in a society can be seen as the 

source of criminal behavior or not. 

Keywords: Crime, Homogeneity, Difference, National Identity. 
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UNDERSTANDING INDUSTRY 4.0 ON THE BASIS OF SECURITY, IOT (INTERNET 

OF THING) AND BIG DATA: EVALUATION OF POSSIBLE CRIMES AND 

REMEDIES 

Öğr. Gör. Emre Cihan ATEŞ 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Öğretim Bşk.lığı, Güvenlik Bilimleri Böl., emre_cihan_ates@hotmail.com 

Doç.Dr. Erkan BOSTANCI 

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Böl., erkan.bostanci@ankara.edu.tr 

Doç.Dr. Mehmet Serdar GÜZEL 

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Böl., mguzel@ankara.edu.tr 

ABSTRACT 

 In the past, we all witnessed that the production facilities were shifted to the countries with low 

employment costs together with the increasing labor costs around the world. Today, especially with the 

revolution of industry 4.0 initiated under the leadership of the developed countries on the basis of 

technology, industrial competition is tried to be provided within the framework of productivity and 

quality by reducing the cost of workmanship. The Industry 4.0 revolution is also defined as intelligent 

self-coordinating factories almost independently of people. What is defined as Industry 4.0 is actually 

the digitalization of the industrial production. With this technology-based revolution, the concept of 

optimization has been redefined.  

 The entry of Industry 4.0 into our lives is expected to revolutionize many sectors especially 

information technologies, communication and education. In this context, the subject of crime is also a 

candidate to be one of the areas of change. Because the profitable gain structure of the Industry 4.0 

environment is expected to be one of the factors that motivate criminals to take action in this field. 

Therefore, the industrial revolutions were aimed to be examined in terms of security, internet of things 

and big data with this study conducted. 

 Also in the period before the Industry 4.0, cyber attacks were among the important problems for 

technology-based organizations and institutions.  However, with Industry 4.0, these security issues have 

become more specific problems and the concept of automation has added new paradigms to security 

issues. As a result, the victimization of cyber threats has increased in general. In this context, together 

with the changes expected to occur on the basis of Industry 4.0, the followings can be put forward;  

 Thanks to the internet of things, each object's being open to the network connection will 

provide production maximization, but may also cause security flaws,  

 With the concept of big data, the demand status in the presence of smart factories, the 

importance of the analysis of the data regarding production and marketing will increase,  

 Storing big data collected over the Internet of things in cloud systems in physical or virtual 

environments may cause security flaws, 

 The importance of cryptology will increase with the measures taken for increasing the data 

security, 

 The data analyses performed by the security teams at a minor level will reach a major level with 

the concept of big data and security teams are currently not sufficient to work in this field (receiving 

image on big data will be very difficult and costly, since performing analysis on the data without 

receiving image has different risk elements, the topic remains uncertain.), 
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 The items, which have the Internet of things technology, have more potential from the physical 

traces in terms of forensics for the solution of the crime, 

 New cyber risks that enable destruction by remotely commanding for production lines and 

digital supply networks connected to automation system can emerge, 

 With the gradual removal of the boundaries between the real and virtual world, the areas known 

as cyber-physical production systems (CPS) will become more blurred,  

 A security flaw that can occur in production plants will provide some terrorist organizations, 

which have the concern of finding a place for themselves in the society, with the opportunity to take 

cyber terrorism actions, 

 In case that the cloud storing services are given to the companies operating in different 

countries, a structure that can include more than one nation state judicial system will be required since 

the forensic analysis to be performed on the cloud storing data will be a concern to more than one state, 

 In parallel with the constant change of the technology, the technical information need of the 

security teams will increase day by day, cyber crimes will become more complicated and the solution 

will become more difficult. 

 In the analysis performed, it is clear that Industry 4.0, which aims at production maximization, will 

cause security problems with its current situation. Currently, our industry is between Industry 2.0 and 

Industry 3.0. Within this scope, it is essential to enhance the technical background of the security teams 

in order to prevent the crimes that may occur in the future. It is expected that the most appropriate action 

type of security teams is the security-focused defense understanding. Within the framework of this 

understanding, a proactive attitude should be exhibited and approaches similar to the ones used by cyber 

criminals should be adopted. In today's world where the technology changes rapidly, it should be 

considered that a statical defense understanding cannot be accepted and security teams should adopt a 

dynamic cyber crime intervention policy in order to fight against new threats. 

Keywords: Industry 4.0, Crime, Internet of Thing (IoT), Security, Big Data. 

 

ENDÜSTRİ 4.0’I GÜVENLİK, NESNELERİN İNTERNETİ VE BÜYÜK VERİ 

TEMELİNDE ANLAMAK: MUHTEMEL SUÇ VE ÇÖZÜMLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

 Dünya üzerinde işgücü maliyetlerinin artmasıyla birlikte üretim tesislerinin işçilik maliyeti düşük 

olan ülkelere kaydırıldığına geçmiş zamanlarda hepimiz şahit olduk. Günümüzde özellikle, teknoloji 

temelinde gelişmiş ülkeler öncülüğünde başlatılan endüstri 4.0 devrimiyle birlikte, söz konusu işçilik 

maliyeti düşürülerek, üretkenlik ve kalite çerçevesinde endüstriyel rekabet sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Endüstri 4.0 devrimi, neredeyse insanlardan bağımsız olarak kendi kendini koordine eden akıllı 

fabrikalar olarak da tanımlanmaktadır. Endüstri 4.0 olarak tanımlanan gelişme, aslında endüstriyel 

üretimin dijitalleşmesidir. Teknoloji temelli olan bu devrimle birlikte, optimizasyon kavramı adeta 

yeniden tanımlanmıştır.  

 Endüstri 4.0’ın hayatımıza girmesiyle birlikte; bilgi teknolojileri, iletişim ve eğitim başta olmak 

üzere birçok sektörel alanda devrim yaratması beklenmektedir. Bu kapsamda, suç alanı da söz konusu 

değişim alanlarından biri olmaya aday konumdadır. Çünkü Endüstri 4.0’ın ortaya çıkaracağı karlı 

kazanç yapısı, suçluları da bu alanda harekete geçmeye motive eden unsurların başında gelmesi 
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beklenmektedir. Yapılan bu çalışma ile Endüstri 4.0’ı anlayarak, mevcut endüstriyel devrimlerin; 

güvenlik, nesnelerin interneti ve büyük veri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Teknoloji temelli kurum ve kuruluşlar için siber saldırılar, Endüstri 4.0 öncesinde de önemli bir 

sorun teşkil etmekteydi. Fakat Endüstri 4.0 ile birlikte, güvenlik sorunlarının çok daha spesifik hale 

gelmesi ve otomasyon kavramının güvenlik sorunlarına yeni paradigmalar eklemesi, genel anlamda 

siber tehdit mağduriyetini arttırmıştır. Bu kapsamda özetle endüstri 4.0 temelinde gerçekleşmesi 

beklenen değişimlerle birlikte;  

 Nesnelerin interneti sayesinde, her nesnenin ağ bağlantısına açık olması üretim 

maksimizasyonu sağlayacağı, fakat bununla birlikte güvenlik açığı doğurabileceği,  

 Büyük veri kavramı ile birlikte, akıllı fabrikalar nezdinde talep durumu, üretim ve pazarlamaya 

yönelik verilerin analizinin öneminin artacağı,  

 Nesnelerin interneti üzerinden toplanan büyük verilerin fiziksel veya sanal ortamlardaki bulut 

sistemlerde saklanmasının güvenlik açığı doğurabileceği, 

 Veri güvenliğini arttırmaya yönelik olarak alınan tedbirlerle kriptoloji alanının önemini 

artacağı, 

 Güvenlik güçleri tarafından minör düzeyde yapılan veri incelemelerinin, büyük veri kavramı ile 

birlikte majör düzeye çıkacağı ve halihazırda güvenlik güçlerinin bu alanda çalışmaya yeterli olmadığı 

(Büyük veri üzerinde imaj almanın oldukça zor ve maliyetli olacağı, imaj alınmaksızın veri üzerinde 

inceleme yapılması ise oldukça farklı risk unsurlarını içinde barındırması sebebiyle, konu belirsizliğini 

korumaktadır.), 

 Nesnelerin interneti teknolojisine sahip eşyaların, suç olayının çözümü için adli açısından 

fiziksel izlerden daha fazla potansiyele sahip olduğu, 

 Otomasyon sistemine bağlı üretim bantları ve dijital tedarik ağları için uzaktan komuta ederek 

yıkım sağlayan yeni siber risklerin ortaya çıkabileceği, 

 Gerçek ve sanal dünya arasındaki sınırların giderek kalkmasıyla, siber-fiziksel üretim sistemleri 

(CPS / (cyber-physical system)) olarak bilinen alanların giderek daha fazla bulanık hale geleceği,  

 Üretim tesislerinde oluşabilecek güvenlik açığının özellikle toplumda kendine yer bulma 

kaygısı taşıyan bazı terör örgütlerinin siber terörizm eylemlerine imkân tanıyabileceği, 

 Bulut depolama hizmetlerinin farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlere verilmiş olması 

durumunda, bulut depolama verileri üzerinde yapılacak olan adli inceleme, birden fazla devleti 

ilgilendirebileceği için birden fazla ulus devlet yargı sistemini içine alabilen bir yapıya gerek 

duyabileceği, 

 Teknolojinin sürekli değişimine paralel olarak, güvenlik güçlerinin teknik bilgi ihtiyacının da 

giderek artacağı ve suç olayların karmaşıklaşarak, çözümünün zorlaşacağı değerlendirilmektedir. 

 Yapılan incelemede, üretim maksimizasyonunu amaç edinen endüstri 4.0’ın, mevcut haliyle 

güvenlik sorunu doğuracağı ortadadır. Halihazırda sanayimiz Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasındadır. 

Bu kapsamda, gelecekte olması muhtemel suçların önlenmesi için güvenlik güçlerinin şimdiden teknik 

altyapılarını olgunlaştırmaları şarttır. Güvenlik güçleri için en uygun hareket tarzının, güvenlik odaklı 

savunma anlayışı olması beklenmektedir. Bu anlayış çerçevesinde, proaktif tutum sergileyerek; siber 

suçluların kullandıklarına benzer yaklaşımların sergilenmesi gerekliliktir. Teknolojinin hızla değiştiği 

günümüzde, statik bir savunma anlayışının kabul edilemeyeceği, güvenlik güçlerinin her zaman yeni 

tehditlere karşı koyabilecek, dinamik bir siber suçla mücadele politikası benimsemesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Suç, Nesnelerin İnterneti, Güvenlik, Büyük Veri.  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

42 
 

KAYIP VE KAÇIRILAN ÇOCUKLAR SORUNUNA BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM 

İÇİN “KAYIP ÇOCUK” KAVRAMINI YENİDEN TANIMLAMAK 

Doç.Dr. M. Burak GÖNÜLTAŞ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, mburakgonultas@gmail.com 

ÖZET 

 Çocukluk çağında yaşanan bir takım olumsuzluklar çocuğun gelişimine zarar 

verebilmektedir ki bunlardan bir tanesi de kayıp ve kaçırılma vakalarıdır. Ebeveynleri tarafından 

nerede olduğu bilinmeyen bir çocuk, bu süreçte pek çok tehlikeli durumla karşı karşıya 

kalabilmektedir ve bu vakalar aynı zamanda aileler açısından da ciddi bir stres kaynağı 

olmaktadır. Bu bağlamda, kayıp ve kaçırma vakalarına yaklaşım ve müdahale oldukça 

önemlidir. Bu amaçla Gönültaş (2018), önleme, ilk müdahale ve suç soruşturması müdahalesi 

sacayaklarını içeren bir bütüncül yaklaşımı önermiş ve bu yaklaşım, kayıp ve kaçırılan çocuk 

vakalarında başta çocuğun mağduriyeti olmak üzere hızlı ve etkin bir müdahale sürecine vurgu 

yapmıştır. Ancak etkin ve hızlı bir müdahalenin yanı sıra bütüncül yaklaşım için hali hazırdaki 

kayıp çocuk tanımının yeterli olmadığı görülmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıp Çocuk 

Rehberi (2010)’nde kayıp çocuk, “hangi ortamda kaybolursa kaybolsun, nerede olduğu 

ebeveynleri ya da yasal temsilcileri tarafından bilinmeyen ve hakkında kayıp ihbarı yapılmış 

çocuktur” (s.14) diye belirtilmiştir. Bu tanım genel olarak kayıp çocukları kavramize eden bir 

tanımdır. Ancak bu tanım şu noktalar açısından eleştirilebilir: 

1- Kapsayıcılık açısından: Kayıp çocuk için şart, çocuk hakkında resmi makamlara başvuru 

yapılmasıdır. Bu nedenle sokak çocuğu, buluntu çocuklar, sokakta çok fazla zaman geçiren, 

satıcılık veya dilencilik yapan çocuklar, mülteci çocuklar kayıp çocuk olarak 

değerlendirilemezler. Ancak bu çocuklar, kayıp ve kaçırılma konusunda risk altındadırlar ve aile 

gözetiminden uzakta/refakatsiz kaldıkça, her türlü kötü muameleye ve istismara açık durumda 

kalmaktadırlar.  

2- Mağduriyet ve önleme açısından: Kaçırılan çocuk, aynı zamanda kayıp bir çocuktur. 

Çocuk kaçırmanın tanımını yapabilmek için başvurulabilecek kaynaklar, ayrıca bir suçun da 

tanımlanması nedeni ile genel olarak hukuki metinlerdir. Ancak çocuk kaçırma kavramını, 

sadece hukuki bir yaklaşımla değerlendirmek bu suçun mağdurlarının göz ardı edilmesine sebep 

olabilir. Şöyle ki, ilgili hükümler hukuki bakış açısının gereği olarak, öncelikle bir suça (örneğin 

kaçırma) ve bu suçu gerçekleştiren bir faile odaklanmış ve kaçırmanın zamanının ve şeklinin 

nasıl olduğunun anlaşılması için vaka sonrası süreçleri tanımlamıştır. Kaçırma vakalarına 

sadece bu perspektiften bakmak, çocuğun kaçırılma sürecinde yaşadığı mağduriyetin ve 

duygusal örselenmenin ve aynı zamanda çocuğun kaybolma/kaçırılma sürecini hazırlayan bir 

takım sosyal ve psikolojik problemlerin göz ardı edilmesine sebep olabilmektedir.  

3- İlk Müdahale ve soruşturma açısından: Hali hazırda kayıp çocuğa yaklaşım kolluğun 

“idari” bir görevidir. Kriminal bir durumun varlığı ya da şüphesi halinde vaka adli bir boyut 

kazanmaktadır (Gönültaş, 2018). Ayrıca adli bir vaka olması durumunda kolluk ceza 

muhakemesi tedbirleri olan arama, el koyma vs. gibi koruma tedbirlerine başvurabilmektedir. 

Ancak bir kayıp vakasının kaçırma vakası olduğu anlaşılana kadar zaman geçmekte, adli 

tedbirlere başvurulamamakta ve bu durum çocuğun aleyhine olabilmektedir. 
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 Bu anlamda yukarıda ortaya konan bu üç duruma göre hali hazırdaki kayıp çocuk tanımının 

yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle öncelikle kayıp çocuk ve dolayısı ile kaçırma 

fenomenini tüm yönleri ile ele alabilen ve bütüncül yaklaşımın kavramsal alt yapısını 

oluşturabilecek bir tanımlamanın yapılması gerektiği düşünülmektedir. Böylece hem hukuki 

açıdan kayıp/kaçırma vakalarına yaklaşım ve müdahalenin nasıl olacağı daha ayrıntılı 

belirlenebilecek hem bu vakalar, sosyal ve psikolojik yönleri ile ele alınarak çocuk ve mağdur 

odaklı yaklaşım şekillerinin belirlenmesi mümkün olabilecektir. Hem de adli-idari ayrımına 

düşmeden bir kayıp vakasının meydana gelmesi ile birlikte suç soruşturması süreçleri doğrudan 

uygulanabilecek ve böylece daha hızlı ve etkin bir müdahale yapılabilecektir.  

 Bu bağlamda çalışmanın amacı, kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarına yönelik önlemeyi, ilk 

müdahaleyi ve suç soruşturması sacayaklarını ele alan bütüncül yaklaşıma yönelik bir tanımı 

önermeyi hedeflemektedir.  

 Bu amaçla çalışma, nitel çalışma metodunu benimsemiş ve konu ile ilgili Türkiye, Avrupa 

Birliği ve İngiltere’de alanda çalışan uzmanlarla görüşme ve döküman incelemesi yöntemleri ile 

veri toplamıştır. Toplanan veriler analiz edilerek, hali hazırdaki kayıp çocuk tanımı yerine, 

bütüncül yaklaşımı içeren bir kayıp çocuk tanımı yapılmaya çalışılmıştır.  

 Kayıp ve kaçırılan çocuklar üzerine ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalar oldukça 

kısıtlıdır. Bu çalışma muhteviyatı itibarı ile ülkemizde yapılan ilk çalışmadır, ayrıca son 

zamanlarda meydana gelen kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik toplumda oluşan infialler 

açısından konu oldukça önemli bir konudur. Çalışma kayıp çocuk vakalarının sadece hukuki-

kolluk yaklaşımı ile ele alınmasından öte sosyal ve psikolojik bakışın da işe katılmasını 

amaçlamaktadır. Böylece kayıp çocuklar fenomeninin sadece kolluğun bir çalışma alanı 

olmasından öte toplumun ve diğer unsurların (STKlar, üniversiteler) da işin içine girmesini 

hedeflemektedir. Bu bağlamda, bu çalışma ile kayıp çocuk kavramı yeniden tanımlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kayıp Çocuk, Kaçırma, Müdahele, Tanım. 

 

 

REDEFINING OF NOTION OF “MISSING CHILD” FOR HOLISTIC APPROACH TO 

MISSING AND ABDUCTED CHILDREN 

ABSTRACT 

 Negative experiences and a troubled childhood may harm a child’s development and 

socialisation processes, with going missing being one of the types of event that can cause 

significant harm. The child whose whereabouts is unknown by their parents may be faced with 

many dangerous situations. The missing child case is also a serious source of stress for families. 

Therefore, it is important how these cases are approached and interventions carried out. In this 

sense, Gönültaş (2018) proposed a holistic approach that includes prevention, first response and 

crime investigation intervention, and emphasized a rapid and effective response process in cases 

of missing and abducted children. However, in order to present an effective and rapid 

intervention, the definition of the missing child is not sufficient for the holistic approach. In the 

Lost Children's Guide of the Turkish National Police (2010), “the missing child” is stated that 

child whose location is not known by his / her parents or legal representatives is reported as a 

missing child to police (p.14). This definition is generally a conceptualization of missing 

children. However, this definition can be criticized in terms of; 
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1- In terms of inclusiveness: The condition for the missing child is the application to the 

official authorities about the child. Therefore, street children, found children, children who 

spend a lot of time in the street, sellers or begging children, refugee children can not be 

considered as missing children. However, these children are at risk of loss and abduction and 

remain vulnerable to all forms of ill-treatment and abuse as long as they are away from family 

supervision. 

2- In terms of victimization and prevention: The abducted child is also a missing child. The 

sources that can be used for the definition of child abduction are legal texts in general because 

of the definition of a crime. However, considering the concept of child abduction only with a 

legal approach may lead to the neglect of the victims of this crime. Namely, as a requirement of 

the legal point of view, the notion describes post-missing situation of child and focuses on crime 

(e.g. abduction) and criminals. Looking at cases of abduction only from this perspective can 

lead to the disregard of the victimization and emotional trauma experienced by the child during 

the abduction process, as well as a number of social and psychological problems that prepare the 

child's disappearance / abduction process. 

3- In terms of First Response and Investigation: Approaching the currently missing child is 

an “administrative duty of the police. The case gains a forensic dimension in case the presence 

or suspicion of a criminal situation (Gönültaş, 2018). In addition, in case a judicial case 

becomes, law enforcement may carry out some judicial-protection measures such as domiciliary 

visit, distrainment etc. However, it takes time until a disappearance is understood to be an 

abduction, judicial measures cannot be applied and this may be against the child. 

 In this sense, it is considered that the definition of the missing child is not sufficient 

according to the above three situations. For this reason, first of all, it is thought that a definition 

which can handle the missing child and thus the abduction phenomenon in all its aspects and 

which can form the conceptual infrastructure of the holistic approach is considered.  

 In this context, the aim of the study is to propose a definition of a holistic approach to 

prevention, first response-initial intervention and crime investigation pillars in cases of missing 

and abducted children. 

 For this purpose, the current study adopts the method of qualitative studies and it collects the 

data from Turkey, the European Union and England via interviewing with field experts and 

documents. By analyzing the collected data, a missing child definition including holistic 

approach is tried to be made instead of the current missing child definition. 

 Studies on missing and abducted children in our country and in the world are very limited. 

This study is the first study conducted in our country in terms of its contents, and it is also a 

very important issue in terms of recent incidents of disappearance and abduction. The study 

focuses on not only the aspect of missing child cases as the law-policing approach but also  the 

aspect of the social and psychological perspectives of phenomenon. Thus, the phenomenon of 

missing children aims to make the society and other elements (NGOs, universities) involved 

along police approach. In this context, the definition of missing child has been redefined with 

this study. 

Keywords: Missing Child, Abduction, Approach, Definition.  
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NİN ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKALARI VE 

GÜVENLİK YAKLAŞIMLARINDA DÖNÜŞÜM 

Doç.Dr. Murteza HASANOĞLU 

Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi, m_hasanoglu@yahoo.com 

ÖZET 

 1990’lı yıllarda dünyada görülen ekonomik ve politik değişim içerisinde en önemlisi 

Sovyetler Birliği’nin (SSCB) dağılması hareketi olmuştur. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasıyla bölgede yeni bir süreç yaşanmaya başlamıştır.  İki bloklu bir yapıya dayanan 

dünya düzenin yıkılmasıyla, ekonomik ve politik nitelik taşıyan yenidünya düzenin oluşumu 

gündeme gelmiştir. 

 Sovyetler Birliği`nin dağılması ve “Soğuk Savaş”ın sona ermesi uluslararası ilişkiler 

sisteminde nicel ve niteliksel açıdan değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Post-sovyet 

mekanında yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, onların bölgesel ve küresel gelişmelerin 

önemli aktörlerine dönüşmesi bu değişikliklere örnek olarak gösterilebilir. Güvenlik, 

uluslararası ilişkiler disiplininin en temel kavramlarından biridir. Soğuk Savaş’ın bitişinden beri 

dünya siyasetinin yapısında önemli bir değişim ve dönüşüm süreci  yaşanmaktadır. Güvenlik 

algılamalarında yaşanan bu değişimler devletlerarası ilişkileri de etkilemektedir. Soğuk Savaşın 

bittiği 90’lı yılların başından itibaren Azərbaycan`ın etrafındaki gelişmeler, Azərbaycan`ın 

güvenlik konusunda daha hassas dengeler üzerinde seyreden bir strateji izlemesini gerektirdi. 

Azərbaycan`ın da güvenlik anlayışında ve bu anlayış çerçevesinde uyguladığı politikalarda  yeni 

güvenlik anlayışının belirleyici olduğu süreçler yaşanmıştır. Bu gelişmeler işığında Azerbaycan 

devlet bağımsızlığını yeniden elde etmiş, uluşlararası sistemin önemli subjelerinden birine 

dönüşmüştür.  

 Yeni dünya düzeninde Azerbaycan, özellikle üç sebepten dolayı dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Bunlar: jeostratejik yönden Orta Asya ve Kuzey Kafkasya`ya giriş kapısı olması, Orta Asya 

devletleri için Avrupa`ya geçiş noktası olması ve büyük miktarda petrol ve gaz rezervlerine, 

buna bağlı olarak da ciddi ekonomik potansiyele malik olmasıdır. Azerbaycan`ın tarihi coğrafi 

konumu ve jeopolitik önemi, aynı zamanda Güney Kafkasya`ya küresel çapta ilginin artmasının 

da başlıca nedenidir.  Devlet, insanlar tarafından oluşturulan ve insanların barış ve güven içinde 

yaşamalarını sağlayan, yeri doldurulamaz bir örgüttür. Devletin asli görevi, kendisini oluşturan 

bireylerin haklarını ve özgürlüklerini en iyi bir şekilde kullanabilecekleri sağlıklı bir ortam yaratmak 

ve bu hakları güvence altına almaktır. Siyasal iktidarın keyfi davranışlarının önlenmesi için 

sınırlandırılması bir zorunluluktur. Güvenlik tüm zamanlarda devletin varlığı için en temel 

gerekçe olmuştur.  

 Milli Güvenlik; devletin anayasal düzeninin, milli varlığının ve bütünlüğünün milletlerarası 

alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil, bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her 

türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasıdır. Soğuk savaş sonrası güvenlik 

yalnızca kendisine yönelik tehditlere karşı savunma anlamına gelen negatif güvenlik değil aynı 

zamanda gıda, enerji gibi hayati önemi haiz maddelere erişimi içeren pozitif güvenlik kavramını 

da içermektedir.
 

Güvenlik ile ilgili diğer bir kavram ise terörizmdir.Azerbaycan 

Cumhuriyeti`nin bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürdüğü “Soğuk Savaş sonrası” dönem 
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aynı zamanda “küreselleşme” denilen sosyo-ekonomik ve teknolojik formasyonun yeni 

aşamasına denk gelmektedir.  

 Küreselleşme, Azerbaycan`ın bağımsızlığını güçlendirmesi ve uluslararası sisteme entegre 

olabilmesi için yeni olanaklar sunduğu gibi, aynı zamanda ulusal güvenliğine yeni, neo-

geleneksel tehditlerin doğmasına da neden olmuştur. Azerbaycan`ın jeopolitik konumu, doğal 

kaynakları ve etnik-dini çeşitliliği, topraklarının %20`sini işgal eden Ermenistan`la savaş 

durumunda olması hem içten, hen de dışarıdan ulusal güvenliğine birçok tehdidler 

yöneltmektedir. Ulusal güvenlik için ciddi tehdit kaynağı olan Ermeni terörüne karşı gereken 

önlemleri devlet düzeyinde alan Azerbaycan yönetimi, söz konusu tehditlere karşı uluslararası 

camianın bilgilendirilmesi ve ortak önlem alınması için yabancı devletler ve uluslararası 

örgütlerin nezdinde çalışmalarını durmaksızın sürdürmektedir.  

 Müslüman devletlerin bir çoğundan farklı olarak, Azerbaycan`da barış ve huzur ortamı 

mevcuttur. Günümüzde her bir devlet ve toplum için potansiyel tehlike olarak mevcut olan dini 

radikalizm ve onun neden olduğu terör girişimlerine karşı güvenlik kurumları gereken önleyici 

adımları atmaktadır. Bu önlemler Azerbaycan`da dini radikalizmin ortaya çıkmasının ve terör 

faaliyetlerinin karşısını almaktadır.  Bu çalışmada , güvenlik anlayışı bağlamında güvenlik 

çalışmalarında ortaya çıkan yeni açılımlar ele alınırken, aynı zamanda bu açılımların  

Azərbaycan`ın güvenlik politikalarına nasıl etki ettiği ve bu husustaki değişimlerin neler olduğu 

üzerinde durulmaktadır ve uluslararası ölçekte güvenlik kuramındaki değişim/dönüşüm 

çerçevesinde  Azərbaycan`ın güvenlik algısındaki ve güvenlik politikalarındaki gelişmeleri 

ortaya koyarak, Azərbaycan`ın  ulusal güvenlik stratejileri, Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile 

birlikte Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra Azerbaycan`ın ulusal güvenliğine yönelik dış 

tehditler ve tehditlere karşı uyguladığı güvenlik politikaları, Soğuk Savaş ve Bağımsızlık 

Sonrası (1991) Azerbaycan`ın uluslararası sisteme entegrasyonu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a 

saldırısı ve Dağlık Karabağ Sorunu, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin toprak bütünlüğünün 

sağlanması, Azərbaycan ’da Güvenliğin Dönüşümü, Azərbaycan`ın Ulusal Güvenlik 

Stratejisi’nin Temel İlkeleri, Azerbaycan Cumhuriyeti`nin Ulusal Güvenlik Doktrini 

incelenecektir . 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan`ın Güvenlik Politikaları, Uluslararası 

Sistem, Dış Politika, Jeopolitik, Terörizm, Güvenlik,  Güvenlik Stratejileri, Tehdit Algısı. 
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NATIONAL SECURITY POLICIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND 

TRANSFORMATION IN SECURITY APPROACHES 

ABSTRACT 

 The most prominent development in the 1990s was the dissolution of the USSR. With the 

dissolution of the USSR in 1991, a new process began unfolding. With the collapse of the world 

order based on a two-block structure, the formation of a new world order bearing economic and 

political character came to the agenda. 

 Security is one of the basic concepts of the discipline of international relations. Since the end 

of the Cold War, there has been a significant change and transformation in the structure of 

world politics.  These changes in security perceptions also affect interstate relations. 

Developments around Azerbaijan since the beginning of the 90s, when the Cold War ended, 

necessitated Azerbaijan to follow a strategy on security more sensitive balances. The processes 

in which the new security understanding is decisive have been experienced in the security 

understanding and policies implemented by Azerbaijan within this understanding. 

 The dismantling of the Soviet Union and the end of the Cold War led toqualitative changes 

in the realm of international relations. Post-independence, natural resourcesand geo-politics 

positioned the Central Asia and Cucasia, which are in the heart of the Eurasia, in a central place 

in the global politics. Three main causes of the attention Azerbaijan receives and her increasing 

importance in the new world order are following: 

1. Azerbaijan’s importance in the Middle East and North Caucuses according to the geo-

strategically position. 

2. Azerbaijan is gate way to the Middle East for Europe.  

3. Azerbaijan has a great oil and gas recourses and economical potential 

 The historical geographic location and geopolitical importance of Azerbaijan is also the main 

reason for increasing interest in the South Caucasus globally. The state is an irreplaceable 

organization that is created by people and allows people to live in peace and security. The 

primary duty of the State is to create and maintain a healthy environment in which the rights and 

freedoms of the individuals constituting it can be used in the best way. Restriction of political 

power to prevent arbitrary behavior is a must. Security has always been the most fundamental 

justification for the existence of the state. National security; the protection and protection of the 

constitutional order of the state, its national existence and integrity against all kinds of external 

and internal threats, including political, social, cultural and economic. Post-war security 

includes not only negative security, which means defense against threats against it, but also the 

concept of positive security, which includes access to vital substances such as food and energy. 

Another concept related to security is terrorism. 

 In this study, the situation after the Cold War period, the state structure of Azerbaijan 

Republic, the Security Strategies it implements, its importance in the field of security will be 

examined and the current situation in our country will be examined. 
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 Azerbaijan re-gained its independence as a sovereign state in the Post-Cold War Era which is 

also known as a specific social-economic and technological formation called “globalisation”. 

Globalisation created new opportunities for Azerbaijan to strengthen its independence and 

integrate into the global community. Nevertheless, it also led to the emergence of new, neo-

traditional threats directed against the country’s national security. 

 The geographical location of Azerbaijan, its natural resources, ethno-religious diversity, and 

an ongoing, unofficial war with neighbouring Armenia, which still keeps the 20 percent of 

Azerbaijan’s territories under occupation, are among the factors aggravating many internal and 

external threats against the latter’s national security. The Azerbaijani Government takes all 

necessary measures at the state level in order to prevent Armenian terrorism constituting a 

serious source of concern and threat for the national security. The Government maintains stable 

policies through its diplomatic representations in other countries and to international 

organisations in order to increase awareness of the international community and ensure that the 

required measures are taken. 

 Unlike the majority of other Muslim countries, complete peace and security prevail in 

Azerbaijan. The Security Forces put into life all preventive measures, which may be necessary 

to tackle the religious radicalism and religious terrorism as a phenomenon constituting potential 

threats for any state and society in the modern era. Consequently, the spread of religious 

radicalism and the outbreak of religion-based terrorism is prevented in a timely and duly 

manner. 

 The paper further discusses all the related issues in detail. 

 In this study, while the new expansions in the security studies in the context of security 

understanding are discussed, it also focuses on how these expansions affect the security policies 

of Azerbaijan and what are the changes in this issue and in the framework of the change / 

transformation in the security National security strategies of Azerbaijan, security policies 

implemented against foreign threats and threats against national security of Azerbaijan after the 

end of the Cold War with the collapse of the Soviet Union, After the Cold War and 

Independence (1991), the integration of Azerbaijan into the international system, the attack of 

Armenia on Azerbaijan and the Nagorno-Karabakh conflict, the territorial integrity of the 

Republic of Azerbaijan, the transformation of security in Azerbaijan, the basis of the National 

Security Strategy of Azerbaijan Principles, National Security Doctrine of the Republic of 

Azerbaijan will be examined. 

Keywords: Republic of Azerbaijan, Security Policies of Azerbaijan, International System, 

Foreign Policy, Geopolitics, Terrorism, Security, Security Strategy, Threat Perception. 
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TEHDİT HALKALARI EKSENİNDE ÇİN GÜVENLİK POLİTİKASI 

Aycan CESİM 

İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, a.cesim@hotmail.com, aycan.cesim@ogr.iu.edu.tr 

ÖZET 

 Güvenlik kavramı en genel haliyle, tehditlerden, korkulardan ve tehlikelerden uzak olma, 

yani güvensizlik ihtimallerinin ortadan kaldırılması durumunu ifade etmektedir. Beril 

Dedeoğlu’nun ifade ettiği üzere, güvenlik ve tehdit kavramları arasında ayrılmaz bir bağ 

bulunmaktadır ve uluslararası sistemde aktörler tehdit biçimlerine göre; “iç güvenlik - periferi- 

periferi ötesi” olmak üzere üç halkadan oluşan güvenlik sistemleri kurmaktadırlar. Çin’in dış ve 

güvenlik politikasında da en temel dinamikleri; tehdit algılaması ve güvenlik refleksi 

oluşturmaktadır. Çin, yüzyıllardan beri tehdit algısını, tehdit halkalarına benzer bir şekilde, 

merkez-çevre ayrımı üzerinden tanımlamaktadır. Bu çalışmada, Çin’in sırasıyla iç halka, 

periferi ve periferi ötesinden algıladığı tehditler ortaya konularak, bu tehditlere karşı geliştirmiş 

olduğu güvenlik reflekslerine odaklanılacaktır. 

 1970’lerde başlayan ekonomik yükselişine, 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliği ile 

olağanüstü bir ivme kazandıran Çin’in, bu tarihten itibaren ekonomik ve siyasal alanda ciddi bir 

rakip ve uluslararası arenada başat oyunculardan biri haline gelmesinin, güvenlik politikasını 

nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Nitekim, Çin zamana göre değişen tehdit algılamasına 

bağlı olarak, tehdit merkezlerini ve güvenlik politikasını değiştirmekte, tehdit halkalarını da 

yeniden tanımlamaktadır. Ayrıca çalışma, Çin’in tehdit halkaları üzerindeki güvenlik 

reflekslerini ortaya koymanın yanında; Robert O. Keohane ve Joseph S. Nye tarafından formüle 

edilen “karşılıklı bağımlılık” teorisi ile “realizm” tayfı arasında Çin’in politikalarının nereye 

düştüğünü tespit etmek amacını da taşımaktadır. 

 Çin’in iç halkasının ele alındığı ilk bölümde; ayrılıkçı hareketler, tek parti yönetimi, insan 

hakları ihlalleri, nüfusu ile kaynakları arasındaki dengesizlik, gelir adaletsizliği, enerjide dışa 

bağımlı olması gibi sorunlar iç halkayı zayıflatan unsurlar arasında sayılmıştır. İç halkayı 

sağlamlaştırmak için Çin’in yürüttüğü politika hedefleri ise; siyasi rejimi korumak, kesintisiz 

enerji akışını sağlamak, ekonomik büyümeyi devam ettirmek, toplumun refahı sağlamak, 

ayrılıkçı hareketlere fırsat tanımamak, ülkenin birliğini, toprak bütünlüğünü korumak ve iç 

işlerine karıştırmamak olarak özetlenmiştir. 

 Periferinin ele alındığı ikinci bölüm ise; Çin’in yakın çevresinde, dünya nüfusunun 

neredeyse yarısını oluşturan otuza yakın ülke bulunması ve bölgesel güç olmaktan çıkarak 

küresel bir pozisyon yakalaması, yeni dönemde çıkarının olduğu her yer uzak coğrafyada bile 

olsa ‘çevre’ ilan etmesi nedeniyle oldukça geniş tutulmuştur. Bu doğrultuda, özellikle Orta 

Asya’da, Güney ve Doğu Çin Denizi’nde yürüttüğü politikalarına, Japonya, Hindistan gibi 

bölge ülkelerinden algıladığı tehditlere ve bu tehditlere karşı güvenlik reflekslerine yer 

verilmiştir. Bu bölüm, periferide sınır, enerji, ekonomik güvenliğini sağlamak, çıkarlarını 

korumak isteyen Çin’in, bir yandan askeri gücünü arttırırken, bir yandan da daha aktif bir dış 

politika izlemeye, dış politika araçlarını çeşitlendirmeye, yumuşak güç unsurlarından 

yararlanmaya, komşularını kendisi ile iyi ilişkiler kurmaya itecek şekilde karşılıklı bağımlılığı 

arttırmaya yöneldiği vurgulanarak sonuçlandırılmıştır. 

 Üçüncü bölümde periferi ötesi ele alınırken; ekonomik performansına paralel olarak Çin’in 

periferi ötesinde kilit bir ülke haline gelmesi nedeni ile, Ortadoğu, Avrupa Birliği, Afrika gibi 

uzak coğrafyasındaki güvenlik temelli politikalarından, ABD ile rekabetinden, ticaret ve 

teknoloji savaşlarından, Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nden, Arktik bölgedeki faaliyetleri ve uzay 
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çalışmalarından kısaca söz edilecektir. Sonuç olarak, zaman içinde Çin'in kendi çıkarlarını 

koruyabilmesi ve yükselişini devam ettirebilmesi için sadece bölgesel konulara odaklanması 

yetmemiş, yakın çevresinin ötesinde de girişimlerde bulunması, etkin olması, buradan gelecek 

tehditleri tespit etmesi ve önlemler alması gerekmiştir. 

 Tehdit halkaları kapsamında yer verdiğimiz tüm bu karmaşık güvenlik sorunlarına rağmen 

Çin, barış için işbirliğini sürdürdüğünü, karşılıklı çıkar, eşitlik ve güven çerçevesinde ‘kazan-

kazan’ prensiplerine dayalı olarak güvenlik konseptini şekillendirdiğini iddia etmektedir. 

Ancak, bir yandan ‘barışçı yükselme’ stratejisi ile iyi bir uluslararası aktör olduğuna 

inandırmaya çalışırken, bir yandan da hızla askeri gücünü arttırmayı hedeflemesi dikkat 

çekmektedir. Dolayısıyla, Çin'in barışçıl ve işbirliğine dayalı, istikrar yaratmaya dayalı politika 

izlemesi hayati ve stratejik çıkarlarının tehdit altında olmadığı durumlarla sınırlıdır. 

 Çin güvenlik politikalarını karşılıklı bağımlılık koşullarının var olduğu ortamda şekillendiği 

için, zaman zaman bu bağımlılık (özellikle kaynak temini ve pazar ihtiyacı), klasik güvenlik 

hedeflerinin yerini almakta ve güvenlik reflekslerini sınırlandırabilmektedir. Zaman zaman ise, 

ulusal güvenliğini; sınır güvenliği, varlığını, bütünlüğünü koruma ve ekonomik kalkınmasını 

sürdürme üzerine kuran Çin’in sert ve iddialı politikalar izlediği görülmektedir. Dolayısıyla, 

güce dayanan realizm ile işbirliğine dayanan akılcılık arasında, fayda maliyet hesapları ile 

güvenlik reflekslerini belirlemektedir. Nitekim, Çin’in güvenlik politikası karşılıklı bağımlılık 

ve güç arasındaki etkileşime güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

 Sonuç olarak, Çin, hem ekonomik kalkınmasına hem askeri gelişimine, öncelik verdiği bir 

strateji ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, jeopolitik rekabetin yerini jeoekonomik rekabetin 

alacağı, ekonomik yaptırımların güç kullanımının önüne geçeceği öngörüleri yerine, askeri ve 

ekonomik güç ve araçlarının birbirinin tamamlayıcısı olacağı vurgulanmaktadır. Çin’in güvenlik 

politikasının çoğunlukla iki aşırı ucun (realizm ve karşılıklı bağımlılık) ortalarında bir yerde 

olmak zorunda olduğu, başarılı olabilmesi için iç halka, periferi ve periferi ötesinde realizm ile 

karşılıklı bağımlılık arasında denge kurması gerektiği ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İç Güvenlik, Periferi, Periferi Ötesi, Realizm, Karşılıklı Bağımlılık. 

 

SECURITY POLICY OF CHINA IN THE CONTEXT OF THREAT CIRCLES 

ABSTRACT 

 In general means, concept of security is a prevention of threats, the fears and risks. 

According to Beril Dedeoğlu, there is an indissoluble bond between concepts of security and 

threat. In this context, actors in the international system establish security systems based on their 

threat manners which consist of three circles that domestic security, periphery and beyond the 

periphery. Main dynamics of Chinese foreign and security policy are also based on threat 

perception and security reflex. In this study, by presenting threat perception of China from the 

perspective of threat circles, Chinese security reflexes that China has enhanced them against 

these threats are focused. 

 Moreover, the study analyzes how rising power of China in the international arena affect its 

security policy. From Chinese membership to World Trade Organization in 2001, China has 

become a critical rival in political sphere and one of dominant actors in international arena. 

Thus, China not only has changed its threat centers and security policy but also has redefined its 

threat circles based on threat perception. The study also aims to identify place of Chinese 

policies between Realism and interdependence theory that is formulized by Keohane and Nye. 
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 In the first part, problems that weaken Chinese domestic circle such as separatist movements, 

single-party system, human rights abuses, instability between population and resources, income 

injustice, external dependence on energy is handled. Aims of Chinese foreign policy to enhance 

domestic circle are summarized as protection of political regime, providing of uninterruptible 

energy flow, continuation of economic growth, providing of welfare for the society, prevention 

of separatist movements, protection of country’s unity and territorial integrity and prevention of 

interference to the internal affairs.  

 The second part periphery is handled. In near abroad of China, there are approximately 30 

countries. China who changed its position from regional power to global power declares every 

place that it has interest as periphery although these places are far from China. This part 

includes regional policies, threat perceptions, and security reflexes of China. Accordingly, the 

result emphasize that China which desires providing of border, energy and economic security 

and protection of its interests, tends rising its military power, pursuing active foreign policy, 

diversification of foreign policy means, benefiting elements of soft power and enhancing 

interdependency to prompt its neighboring countries to establish good relation with itself. 

 In the third part, beyond the periphery is handled. Accordingly China’s role as a key state, its 

security policies in distant geography such as Middle East, EU, Africa, its rivalry with the USA, 

technology and trade wars, One Belt One Road project, activities in arctic zone and space 

researches are briefly discussed. Consequently, to protect Chinese interests and continue to 

economic rise, its not be sufficient that just focus on regional issues rather China need to not 

only undertake enterprise in beyond the periphery and be effective but also determine threats 

that can be perceived from beyond the periphery and take measures to prevent these threats. 

 China claims that it pursues collaboration for peace and develops security concept that based 

on principle of “win-win” within the frame of mutual interest, equality and security. However, it 

is remarkable that while China assures it is a positive international actor with its strategy of 

“peaceful rise”, on the other hand it aims to increase its military power. Therefore, China’s 

peaceful policy based on collaboration and stability is limited with situations that Chinese 

crucial and strategic interests are not at risk. 

 Since Chinese security policies are formed under conditions of interdependency, time to 

time, this interdependency limits security reflexes by taking place of classical security goals. On 

the other hand, time to time, it can be observed China pursues pretentious and rigid policies 

because China established its national security on border security, protection its existence / 

integrity and pursuing economic development. Hence, China determines cost-benefit analysis 

and security reflexes between realism based on power and rationalism based on collaboration. 

Indeed, Chinese security policy is a beneficial example for interaction between interdependency 

and power.  

 In conclusion, China propounds a strategy that prioritizes both economic development and 

military growth. Therefore, this strategy emphasizes that means of economic and military power 

will be component of each other rather than predictions that geo-economic rivalry replaces with 

geopolitical rivalry and economic sanctions replace with use of force. The study expresses 

Chinese security policy must be middle of the scale between two extreme ends that are realism 

and interdependency. To be successful, China needs to balance between realism and 

interdependency in domestic circle, periphery and beyond the periphery. 

Keywords: Internal Security, Periphery, Beyond the Periphery, Realism, Interdependency. 
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KAFKASYANIN GÜVENLİĞİ VE KAFKAS İSLAM ORDUSU 

Dr.Öğr. Üyesi Elnur KELBIZADEH 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü, kelbizadeh@gmail.com 

Yücel KARAUZ 

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Tarih Bölümü, azarbaycan2013@gmail.com 

ÖZET 

 Birinci Dünya Savaşı sırasında, Çarlık Rusyası dahil, tüm dünyada meydana gelen olaylar, 

Kafkasya Türklerine ve Azerbaycan halkına ulusal devlet kurma imkanı sağlamıştır. Bu amaçla, 

Azerbaycanlı aydınlar ve liderler tarafından geniş eylem planları oluşturulmuş ve uygulanmıştır. 

Bu eylem planlarında yer alan faaliyetler arasında Osmanlı Türkiyesi ile kapsamlı siyasi askeri 

işbirliğinin kurulması da bulunmaktadır. 1914 gibi erken bir tarihte Fetelihan Hoyski’nin (1918-

1919 yıllarında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti başbakanı) kardeşi Aslan Bey Hoyski, 

Türkiye'ye giderek Güney Kafkasya'da Azerbaycan Türklerinin ilan edeceği bağımsız bir 

cumhuriyet için destek istemiştir. 

 Bu süreçte, Rusya'da yaşayan Müslüman Türklerin kendi devletlerini kurma planları, 

Osmanlı Devleti siyasi ve askeri çevrelerinde de tartışılmaktadır. I. Dünya Savaşı'nın başında, 

İttihat ve Terakki Komitesi'nin baş danışmanı Ömer Naci'nin önerisiyle Güney ve Kuzey 

Azerbaycan'ı tek bir devlette birleştirme fikri tartışılmış ve bununla ilgili karar verilmiştir. 

 1918'de Azerbaycan tarihinde önemli sosyal ve politik gelişmeler yaşanmıştır. 28 Mayıs 

1918'de Bağımsızlık Bildirgesi'ni  ilan eden Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin önünde 

çözülmesi gereken birçok sorun bulunmaktaydı. Bunlardan en önemlisi Bakü'nün Bolşevik-

Dashnak birliklerinden - Rus-Ermeni işgalinden- kurtarılmasıydı. Azerbaycan Türklerinin ve 

bağımsızlığını yeni ilan etmiş  Azerbaycan devletinin güvenlik sorunlarının çözülmesi için en 

çok güvendiği kuvvet Osmanlı Türkiyesiydi.  

 Bu konuda Azerbaycan Milli Şurası’nın lideri M.E. Resulzade şöyle yazmıştır: “Ülkeyi  zor 

durumdan kurtarabilecek tek çare ve umudumuz Türkiyedir. ” 

 1918'de Azerbaycan topraklarının büyük ve önemli bir kısmını Ermeni-Bolşevik işgalinden 

ve Azerbaycan halkını katliamlardan kurtarmak için Türk ordusu tüm uluslararası baskılara 

rağmen Azerbaycana gelmiştir. Nuri Paşa liderliğinde Kafkasya’yı kurtaracak olan İslam 

Ordusu ve Azerbaycan milli birlikleri, Bolşevik-Taşnak birliklerine karşı cesurca savaşmıştır. 

 Birinci Dünya Savaşı sırasında, Azerbaycan’da kurulan çeşitli toplum kuruluşların yardımı 

ile Hazar Denizi’ndeki Nargin adasından ve diğer Rus esir kamplarından kurtarılan esir Türkler 

de Kafkas İslam Ordusu’na katılmıştır. Kaynaklara göre, Azerbaycan'ın bağımsızlık savaşı ve 

Bakü'nün kurtuluş mücadelesinde 300 Türk askeri esiri savaşmıştır.  

14 Eylül 1918'de Bakü’deki yabancı (Daşnak-Bolşevik ve İngiliz) kuvvetlerle Kafkasya İslam 

Ordusu’nun teslim görüşmelerinde gündeme gelen ana konulardan biri de Nargin adasında 

Türk, Alman ve Avusturyalı mahkumların  serbest bırakılmasıdır. 

 

mailto:kelbizadeh@gmail.com
mailto:azarbaycan2013@gmail.com
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 Bu makalede, çeşitli araştırma yöntemleri (nedensel-karşılaştırma, mükayeseli tahlil, tasnif, 

sentez, retrospektif yöntemler) kullanılarak 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu’nun Kafkasya 

Türklerinin ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin sağlanmasındaki rolü 

araştırılmış olup Kafkas İslam Ordusu’nun kardeş Azerbaycan’ın yardımına gelmemesi 

durumunda Kafkasya Türklerinin içinde bulunacağı olası senaryolar değerlendirilmiştir. Aynı 

zamanda, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkasya Cephesi’nde Ruslar tarafından esir alınmış 

Türklerin Kafkas İslam Ordusu’na katılmaları, Azerbaycan’ın kurtuluş ve bağımsızlık 

mücadelesindeki yardımları konularına da değinilmiş, Azerbaycan devlet arşiv belgeleri ile 

konu aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

 Yapılan araştırmalar, Kafkas İslam Ordusu’nun Kafkasya Türklerinin güvenliğinin 

sağlanmasında çok önemli rol oynadığını, Daşnak-Ermeniler ve Bolşevik Ruslar tarafından 

Azerbaycan halkına daha acımasız şekillerde soykırım yapılmasına  ve cinayetlerin işlenmesine 

engel olduğunu, Kafkasya’daki Türk varlığının ve mirasının silinmesine izin vermediğini, 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin güvenlik sorunlarının çözülmesine ve ordusunun 

kurulmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Ayrıca Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü 

kurtarması, aynı zamanda Hazar Denizi’nde bulunan Nargin Esir Kampı’nda tutulan Osmanlı, 

Avusturya ve Alman kökenli esirler için de kurtuluş olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kafkasya’nın güvenliği, Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan, Esir, 

Bağımsızlık, Nuri Paşa. 

 

SECURITY OF THE CAUCASUS AND ISLAMIC ARMY OF CAUCASUS  

ABSTRACT 

 During the First World War, events taking place all over the world, including Tsarist Russia, 

enabled the Caucasus Turks and the Azerbaijani people to establish a national state. For this 

purpose, wide-ranging action plans were created and implemented by Azerbaijani intellectuals 

and leaders. These activities contained in the action plan include the establishment of a 

comprehensive political and military cooperation with Ottoman Turkey. Aslan Bey Hoyski, 

brother of Fetelihan Hoyski (Azerbaijan People's Republic of prime minister in 1918-1919), at 

an early date as 1914, went to Turkey and asked for support from Turkey for declaring an 

independent Azerbaijan republic in the South Caucasus. 

 The plans of Muslim Turks living in Russia to establish their own states were also discussed 

in the political and military circles of the Ottoman Empire. At the beginning of World War I, 

with the proposal of Ömer Naci, the chief advisor of the Committee of Union and Progress, the 

idea of unifying South and North Azerbaijan in a single state was discussed and decided on. 

 In 1918, significant social and political developments took place in the history of Azerbaijan. 

The Republic of Azerbaijan, which proclaimed the Declaration of Independence on 28th May 

1918, had many problems to be solved. The most important of these was the liberation of Baku 

from the Bolshevik-Dashnak troops - the Russian-Armenian occupation. The most important of 

these was the liberation of Baku from the Bolshevik-Dashnak troops - the Russian-Armenian 

occupation. The Government and the citizens of Azerbaijan had confidence in Ottoman Empire 

to solve the security problems. 
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 In this regard, M.E. Resulzade who is the leader of Azerbaijan National Council wrote that 

"Turkey is our only hope and the cure that will save our country from tough circumstances”. 

 In 1918, despite all the international pressures, the Turkish army came to Azerbaijan in order 

to save a large and important part of the Azerbaijani lands from the Armenian-Bolshevik 

invasion and the massacres of the Azerbaijani people. Under the leadership of Nuru Pasha, the 

Islamic Army and Azerbaijani national troops who would save the Caucasus fought bravely 

against the Bolshevik-Dashnak and British troops. 

 During the First World War, captive Turks who were rescued from the island of Nargin in 

the Caspian Sea and other Russian prison camps with the help of various community 

organizations established in Azerbaijan, joined the Caucasian Islamic Army. According to 

sources, 300 Turkish captives fought for independence war of Azerbaijan and Baku's liberation 

struggle. 

 On 14th  September 1918, in Baku, one of the main issues arising during the surrender talks 

between Caucasian Islamic Army and foreign (Dashnak-Bolshevik and British) forces  was the 

release of Turkish, German and Austrian prisoners on the island of Nargin. 

 In this article, the role of the Caucasian Islamic Army in securing the security of the 

Caucasian Turks and the People's Republic of Azerbaijan was investigated using various 

research methods and the possible scenarios that the Caucasian Turks would be involved in if 

the Caucasian Islamic Army did not come to the aid of brother Azerbaijan were evaluated. 

Therewithal, the participation of the Turks captured by the Russians in the Caucasus Front in the 

First World War to the Caucasian Islamic Army, and their effort for liberation of Azerbaijan 

were tried to be explained with the Azerbaijani state archive documents.  

 The researches show that the Caucasian Islamic Army plays a very important role in 

ensuring the security of the Caucasian Turks. It is seen that the Republic of Turkey helped to 

solve the security problems and to establish an army. Moreover, the rescue of Baku by the 

Caucasian Islamic Army was also a salvation for prisoners of Ottoman, Austrian and German 

origin held in the Nargin Prison Camp in the Caspian Sea. 

 The research shows that the Caucasian Islamic Army has played a very important role in 

ensuring the security of the Caucasian Turks and preventing brutal genocide and murders 

against the Azerbaijani people by the Dashnak-Armenians and the Bolshevik Russians. Also, 

they didn’t allow the eradication of the Turkish presence and heritage in the Caucasus, helped to 

solve the security problems of the Republic of Azerbaijan and supported the establishment of 

their army. Moreover, the rescue of Baku by the Caucasian Islamic Army was also a salvation 

for prisoners of Ottoman, Austrian and German origin held in the Nargin Prison Camp in the 

Caspian Sea. 

Keywords: Security of the Caucasus, Caucasian Islamic Army, Azerbaijan, Prisoner, 

İndependence, Nuri Pasha. 
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İŞGALCİ BİR DEVLETİN İÇ VE DIŞ GÜVENLİKTE YEREL HALKTAN 

FAYDALANMASINA BİR ÖRNEK: RUS ORDUSUNDA KURULAN KIRIM TATAR 

ATLI BİRLİKLERİ (1783-1812) 

Dr.Öğr. Üyesi Hacı Murat ARABACI 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Dekanlığı, hacimuratarabaci@hotmail.com 

ÖZET 

 Altın Orda Devleti’nin dağılmasından sonra, 1552’de Kazan’ın işgaliyle başlayan Rus 

yayılmacılığı, zamanla önce komşuları, sonra da tüm coğrafya için ciddi bir tehdit haline 

gelmişti. XVIII. yüzyılda Rus orduları birkaç defa Kırım’a saldırmış, hatta şehirleri yakmış ise 

de nihai sonuç alamamışlardı. Bu denemelerden sonra Kırım’ı savaş yoluyla alamayacaklarını 

anlayan Rus idaresi, taktik değiştirdi ve Kiev’e atadıkları valileri, Kırım’a gönderdikleri 

konsolosları, parayla taraf değiştiren Rus yanlısı mırzaları ve iktidar zaafı olan han adaylarını 

kullanarak halkın içine nifak tohumları ekti. Bu arada bir stratejik hamle daha yaparak, 1769’da 

Bucak ve Yedisan Nogaylarıyla ittifak anlaşması imzaladı. Bütün bu olanlar karşısında Osmanlı 

idarecilerinin takip ettikleri strateji ise, sükûnetle hareket edip anlaşma yoluna gitmek oldu. 

Neticede Kırım, önce 1774’de sözde bağımsızlık verilmek suretiyle Osmanlı’dan koparıldı, 

akabinde de 19 Nisan 1783’de Rus işgaline uğradı. Böylece hiç savaşmadan Ruslara teslim 

edilen Kırım, Osmanlı sınırları içinde kaybedilen ilk İslam beldesidir. 

 Rus idaresi, Kırım’da kalıcı olabilmek için yerli halkın desteğini almanın önemli olduğunun; 

bunun için de kabile liderleri olan beylerin ve mırzaların desteğini almak gerektiğinin farkında 

idi. Bunun için onlara dvoryanlık (Rus asilzadeliği), maaş, askeri rütbe gibi ödüller vererek 

iktidara yakın olmalarını sağladı. Bunun karşılığında mırzalara Kırım Tatar askerlerinden oluşan 

süvari birlikleri kurdurarak halkı devletin ve ordunun içine çekmeye çalıştı. Daha önceki 

yıllarda da Rusya’nın ele geçirdiği topraklarda bu uygulamayı yaptığı ve başarılı olduğu 

görülmektedir.  

 İlk olarak 1784 yılında kurulan Kırım Tatar süvari birlikleri, her biri 200-250 kişiden oluşan 

beş alaydan müteşekkildir. Önce 2 alay kurulmuş, bu iki alay Kırım sınırları içinde sahil 

boyunca nöbet hizmeti, tuzlaların, ormanların ve posta arabalarının korumalığı gibi işleri 

yapmışlardır. Daha sonra birliklerin sayısı önce beşe, sonra altıya kadar çıkmıştır. 1790’da 

Polonya sınırına görevli olarak gönderilen birlikler arasında isyanlar çıkmış, Kırım’a döndükleri 

zaman da bu birlikler arasında elemeler yapılarak, iki alaya indirilmiştir. 1796’da çariçe II. 

Yekaterina öldükten sonra bu birlikler dağıtılmış, bilahare tekrar kurulmuştur.  

 Çalışmada kullanılan kaynaklardan kısaca bahsetmek gerekirse, temel kaynaklar Rusça 

hazırlanan eserler olup bunları üç grupta incelemek mümkündür. Çarlık dönemi kaynakları, 

Sovyet döneminde yazılan eserler ve çağdaş dönemde yapılan araştırmalar. Çarlık döneminde 

bu konuyu ilk çalışan İsmail Mırza Muftiyzade’dir. Daha sonraki dönemlerde bu konuda 

yapılan çalışmaların neredeyse tamamına yakını bu kaynaktan istifade etmiştir. İsmail 

Muftiyzade, Kırım mırzalarından bir aileye mensuptur. Kendisi çarlık ordusunda Polkovnik 

(albay) olan İsmail Mırza Muftiyzade’nin, babası Batır Çelebi de Çar ordusunda General Mayör 

olarak görev yapmıştır. Kırım Tatar süvari alayları konusunda yazdığı eser birinci elden kaynak 

değerindedir. İkinci eser, A. Markeviç tarafından yazılmıştır. ITUAK adlı arşiv komisyonu 

genel sekreteri olan Markeviç’in eseri arşiv belgelerine dayanarak yazılmıştır. Özellikle Fransız 

savaşlarındaki Kırım askerlerinin faydalarını anlatmıştır. Üçüncü çalışma ise, Rus ordusunda üst 
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düzey bir komutan ve aynı zamanda askeri tarih araştırmalarında uzman olan G. Gabayev 

tarafından yazılmıştır. Gabayev, çar dönemini övdüğü için SSCB döneminde sürgüne 

gönderilen askerler arasındadır.  

 Sovyet dönemi kaynakları arasında en önemlisi, Kızıl ordu karşısında savaşan ve daha sonra 

yurtdışına kaçan beyaz ordu mensubu askerlerin yazdığı eserlerdir. Bunların arasında en 

önemlisi, Fransa’da kurulan “Kırım Tatar Atlı Alayları” derneği başkanı da olan, emekli asker 

G. A. Bako tarafından yazılmış olan eserdir. Daha sonra N.V. Kudaşev, V. Azar bu derneğin 

etrafında toplanan emekli askerlerin parça parça çalışmalarından yola çıkarak oldukça kapsamlı 

bir eser yazmışlardır. Özellikle 19. Yüzyılda bu birliklerin faaliyetlerini anlatmaktadır. SSCB 

sonrası Rus tarih yazımında bu konu ilk olarak V.P. Petrov tarafından 1991 yılında bir 

konferansta gündeme getirilmiştir. Ancak çağdaş tarihçiler arasında bu konuyu en derinlemesine 

çalışan M.V. 453 Masayev’dir. Nihayet bu konuda en son yazılan eser 2016 yılında A. 

Sakoviç’in kitabıdır.  

 Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgal etmesinin ardından Kırım Tatar Süvari Alayları 

yeniden gündeme getirilmiş, bununla ilgili konferanslar ve sergiler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Beşlik, Kırım, Kırım Tatarları, Kırım Alayları, Kırım Birlikleri. 

 

AN EXAMPLE OF OCCUPATIONAL STATE’S EXPLOITATION OF LOCAL 

PEOPLE FOR INTERNAL AND EXTERNAL SECURITY: THE CRIMEAN TATAR 

HORSE UNIONS ESTABLISHED IN THE RUSSIAN ARMY (1783-1812) 

ABSTRACT 

 The Russians, who invaded Crimea in 1783, had planned and prepared much earlier on what 

to do after the occupation. This situation is evident from the applications that started 

immediately and spread over time. Russian practices, which began by deliberately destroying 

the traces of history and civilization, continued with the forced migration of the people of the 

country, and finally they endeavored to assimilate the remaining. Since the time of the Golden 

Horde, the steppe aristocracy has always been influential in state administration. Knowing that 

the masters and the mirzas have a very important place in the Crimean Khanate, the Russians 

are aware that the way to win the people is to win these lords. For this reason, they gave 

everything to these masters such as the rank, the title, the privilege, the salary, etc. In return, 

they established cavalry troops to serve the Russian army from the Crimean Tatar people. These 

troops, which were established for the first time in 1784, were sometimes distributed and rebuilt 

and continued to exist until 1920. In this study, the establishment period of these troops will be 

examined. Subsequent periods are also being prepared as an article.  

Keywords: Beşlik, Crimea, Crimean Tatars, Crimean Troops, Crimean Regiments. 
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RADİKALLEŞMENİN ÖLÇÜLMESİ VE AŞIRICILIK (EXTREMISM) ÖLÇEĞİNİN 

TÜRKÇEYE UYARLANMASI 

Dr. Öğr. Üyesi, Zuhal YENİÇERİ 

Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, zuyen@baskent.edu.tr 

Arş. Gör. E.Öykü US 

Başkent Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, elifoyku@baskent.edu.tr 

ÖZET 

 Radikalleşme, terörizmi ve terör olaylarını açıklamakta kullanılabilecek en önemli 

kavramlardan biridir. Psikoloji alanında bu kavramla ilgili yapılan eski çalışmalarda, 

radikalleşmenin bireylerin akıl sağlığında ortaya çıkan sorunlardan kaynaklandığı öne 

sürülmektedir. Ancak güncel araştırmalar, eski söylemlerin bütünüyle doğru olmadığını ortaya 

koymaktadır (Borum, 2012; Webber ve Kruglanski, 2018). Psikolojik rahatsızlıklar, tek bir 

bireyin radikalleşmesinin ve aşırıcılık (extremism) davranışlarının nedenlerini kısmen 

açıklayabilmektedir; ancak terör örgütlerine katılan bireylerin çoğunun davranışları çeşitli 

değişkenlere dayanmaktadır (Corner ve Gill, 2015). Çoğu araştırmacı, radikalleşmenin tanımı 

üzerinde ortak bir fikre sahiptir. Borum (2012) radikalleşmeyi aşırıcılık tutumlarının oluşmasını 

sağlayan ve terör olaylarına neden olan süreç olarak tanımlarken; Webber ve Kruglanski (2018) 

radikalleşmenin teröristlerin oluşmasına neden olduğunu söyleyerek bu tanımı desteklemiştir. 

 Bu alanda yapılan güncel çalışmalarla, uzmanların normal olarak kabul ettikleri kişilik 

özelliklerinin terörizme nasıl neden olabileceği araştırılmaktadır. Borum (2014), bireylerin 

psikolojik süreçleri ve kişilik özelliklerinin yetişkinlikte sabitleşmesiyle oluşan bir “zihniyete 

(mindset)” sahip olduğunu öne sürmektedir. Bu zihniyet bireyin dünya görüşüyle birleştiğinde 

meydana gelen psikolojik iklimdeki kırılganlıklar ve eğilimler, aşırıcı davranışlar göstermeyi 

yordamaktadır. Bireyin karşılaşabileceği psikolojik kırılganlıklar; anlamlı bir kimliğe sahip 

olma ihtiyacı, bir gruba ait olma ihtiyacı ve adaletsizlik veya küçük düşme algısı olarak 

sıralanabilir (Borum, 2014). Bunun yanı sıra bireyler ait oldukları grubun diğer üyelerinin 

fikirlerine de büyük bir önem verme eğilimindedirler (Abrams ve Hogg, 1990). Ayrıca, şiddet 

içeren davranışları sosyal olarak onaylandığında bireyler, davranışlarının sonucunda daha az 

suçluluk hissetme eğiliminde olmaktadırlar (Webber, Schimel, Martens, Hayes ve Faucher, 

2013). Buna ek olarak, ideolojik motivasyonla işlenmiş suçlarda ekonomik ve sosyal kayıpların 

önemli bir yordayıcı değişken olduğu ve eğer bireyin iç grubu radikalleşmiş bireylerden 

oluşuyorsa, bireyin aşırıcı davranışlarda bulunma olasılığının daha yüksek olduğu da 

belirtilmiştir (Jasko, LaFree ve Kruglanski, 2017). 

 Radikalleşme, gittikçe daralan ve en üst katında terörizm bulunan bir merdivene de 

benzetilmektedir (Moghaddam, 2009). Bu benzetmeye göre her kat, o kattaki farklı psikolojik 

süreçlere ve katta “yaşayanların” davranışlarına göre farklı özelliklere sahip olmaktadır. Bir 

toplumdaki bütün bireyler zemin katta yaşamakta, ancak birkaç kişi siyah-beyaz düşünme 

tarzının giderek daha fazla görüldüğü üst katlara çıkmaktadır. Son kata çıkan bireyler ise terör 
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örgütlerine üye olmakta ve bu örgütlerin inançları doğrultusunda terör olaylarına 

karışmaktadırlar. 

 Aşırıcı davranışların gösterilmesindeki en önemli sebeplerden biri de iç-grubun normlarının 

ve fikirlerinin, dış-grubun normlarından ve fikirlerinden daha üstün olduğuna dair oluşan 

algıdır. Bireyler söz konusu algı sayesinde dış-gruba uyguladıkları şiddeti 

meşrulaştırabilmektedirler (Doosje ve ark., 2016). Radikalleşme süreciyle oluşan aşırıcılık beş 

türe ayrılabilir: (1) bir bölgeyi ele geçirmeyi amaçlayan aşırı milliyetçi ya da ayrılıkçı gruplar; 

(2) göçmenlerin “üstün” beyaz ırka karşı tehdit oluşturduğu algısına sahip olan aşırı sağ-kanat 

gruplar; (3) kapitalizmi kötülüğün temel kaynağı olarak gören ve kaynakların eşit olarak 

paylaştırılmasını savunan aşırı sol-kanat gruplar; (4) aşı, kürtaj veya hayvan hakları gibi tek bir 

konuya odaklanan gruplar ve son olarak (5) dine dair katı algıları olan ve bu sayede diğerlerine 

uyguladıkları şiddeti meşrulaştırabilen dini motivasyonlu gruplar. Bu grupların ideolojileri 

birbirlerinden oldukça farklı olmasına rağmen her biri mevcut durumu kabul edilemez bulduğu 

için değiştirmek istemektedir ve bunun için şiddet uygulamaya hazır bulunmaktadır. 

 Radikalleşme, görece yakın zamanlarda daha çok mercek altına alınan bir konu olduğundan, 

bu kavramla ilgili yapılan çalışmaların çoğunlukla belirli gruplarla sınırlı kaldığı görülmektedir. 

Ancak Ozer ve Bertelsen (2018), bireyin aşırıcı davranışlar gösterebilme eğilimini araştırdıkları 

çalışmalarında, şiddet yanlısı radikalleşmeyi değerlendirebilen iki ölçüm aracı geliştirmişlerdir. 

Bunlardan ilki olan Aşırıcılık Ölçeği (Extremism Scale), sosyokültürel değişime olan tutumu ve 

diğerlerine olan tahammülsüzlüğü ölçerken; ikincisi olan Aşırıcılık Ölçeği ile İlişkili Şiddet 

Yanlılığı ve Yasadışı Davranışlar Ölçeği (Pro-Violence and Illegal Acts in Relation to 

Extremism Scale) ise aşırıcılıkla ilişkili şiddeti ve yasadışı davranışı onaylama eğilimini 

ölçmektedir. 

 İlgili literatür incelendiğinde, radikalleşmeyi ölçen araçların eksikliği göze çarpmaktadır. 

Mevcut çalışmada, yukarıda bahsedilen iki ölçeğin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Özgün 

çalışmanın araştırmacılarından, ölçekleri Türkçeye uyarlamak için gerekli izinler alınmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliğinin ölçülebilmesi için (a) Leach ve arkadaşları (2008) tarafından 

geliştirilen ve Balaban (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan, bireylerin grup kimliklerini ne 

kadar benimsediklerini ölçen Türklükle Özdeşim Ölçeği (Turkish Identification Scale), (b) 

Bogardus (1925) tarafından tanımlanan ve Güler (2013) tarafından geliştirilen, bireylerin farklı 

etnik kimliğe sahip insanlara yönelik tutumlarını ölçen Sosyal Mesafe Ölçeği (Social Distance 

Scale) ile  (c) Tajfel (1970) tarafından geliştirilen ve gruplararası ayrımcılığı kaynak paylaştırma 

yöntemi ile ölçen Tajfel matrisi kullanılmaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, 

radikalleşmenin altında yatan genel aşırıcı davranışların anlaşılmasını sağlayacak herhangi bir 

Türkçe ölçek olmadığından, mevcut çalışmanın hem uluslararası hem de Türkiye’deki psikoloji 

literatürüne önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Araştırma sonuçları, ilgili kuramsal 

çerçeve sunularak tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Radikalleşme, Aşırıcılık, Aşırıcılık Ölçeği, Sosyal Psikoloji. 
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MEASURING RADICALIZATION AND ADAPTATION OF THE EXTREMISM 

SCALE TO TURKISH 

ABSTRACT 

 Radicalization is one of the most important concepts that can explain terrorism and terrorist 

incidents. Early research conducted in this area defined radicalization as a result of a mental 

illness, however, recent studies have disputed such claims (Borum, 2012; Webber & 

Kruglanski, 2018). In fact, it is shown that while psychological disorders can indeed be used to 

partially explain radicalization and extremist actions of lone perpetrators, behaviors of most 

individuals who join terrorist organizations have varying causes and are affected by many 

variables (Corner & Gill, 2015). There is a general consensus in terms of the definition of 

radicalization. Borum (2012) has defined radicalization as the process in which extremist 

attitudes form, thus giving birth to terrorism, and Webber and Kruglanski (2018) supported this 

notion by stating that radicalization is how terrorists are created.  

 The recent views on this topic explore how an individual’s characteristics; especially what 

the experts consider as normal, can lead to terrorism. Borum (2014) argued that when 

psychological processes and traits that become a settled “mindset” in individuals during 

adulthood are combined with their worldviews, the vulnerabilities and propensities in this 

combined psychological “climate” would eventually predict the likelihood of committing 

extremist actions. Need for a meaningful identity, need for belonging to a group and perception 

of injustice or humiliation are such psychological vulnerabilities an individual can face (Borum, 

2014). Moreover, individuals tend to give great importance to the opinions of the group they 

belong (Abrams & Hogg, 1990), and if individuals can socially validate their violent actions, 

they will be less likely to feel guilty about the consequences of their behavior (Webber, 

Schimel, Martens, Hayes, & Faucher, 2013). In addition, it was also found that economic and 

social loss were significant predictors in ideologically motivated crimes, and if the in-group also 

consisted of radicalized people, the individual was more likely to commit extremist behaviors 

(Jasko, LaFree, & Kruglanski, 2017).  

 Radicalization is also likened to a narrowing staircase, with reaching up to the top floor is 

equalized to the final act of terrorism (Moghaddam, 2009). Each floor is characterized by the 

psychological processes and actions taken by those who “reside” there. All individuals in a 

particular society live on the ground floor, but a few progresses to upper floors, where black-or-

white thinking style becomes more pronounced. Those who move up to the fifth floor are 

recruited by terrorist organizations, and commit terrorist acts in the name of these organizations 

and their beliefs.  

 Here, the most important aspect of committing extremist actions seem to be the notion that 

ingroup’s norm and ideals as superior opposed to others’, so that outgroup violence can be 

justified (Doosje, et al., 2016). Extremism resulting in radicalization can be categorized as: (1) 

nationalistic or seperatist groups, whose goal is to secure a territory for themselves; (2) extreme 

right-wing groups, who perceive immigrants as a threat to the “superior” white race; (3) extreme 

left-wing groups, who see capitalism as the main source of evil and seek a fair distribution of 

resources; (4) single issue groups, who focus on a specific topic such as vaccination, abortion or 

animal rights; and finally (5) religiously-motivated groups, whose strict interpretation of their 
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religion allows them to justify their violent action against others (Doosje, et al., 2016). Although 

the ideologies and characteristics of these groups differ greatly, all strive to change the status 

quo that they perceive as unacceptable, and they have the willingness to do so by violent deeds. 

 As radicalization is a recently explored topic in research community, most studies in this 

area focus on specific groups. Recently however, Ozer and Bertelsen (2018) developed a scale 

that can assess an individual’s violent radicalization via measuring their general predisposition 

for engaging in extremist actions. There were two measurements developed for this purpose. 

The Extremism Scale (ES) measures the attitude towards sociocultural change and intolerance 

to others; while Pro-violence and Illegal Acts in Relation to Extremism Scale (PIARES) 

measures the tendency to accept violent and illegal behavior related to extremism. In the current 

study, we planned to adapt these scales to Turkish to gain a better insight on radicalization in 

Turkey. The permission to adapt these scales to Turkish was granted by the researchers of the 

original measurements. To assess the construct validity of the scales, Turkish Identification 

Scale developed by Leach et al. (2008) and adapted to Turkish by Balaban (2013), Social 

Distance Scale descripted by Bogardus (1925) and developed by Güler (2013), and a Tajfel 

matrix developed by Tajfel (1970) to measure intergroup discrimination by assessing resource 

allocation is used. As there are no existing questionnaires in Turkish that can allow us to gain 

insight on general extremist behaviors underlying radicalism, this measure will be a great 

contribution to the Turkish psychological literature. The results of the adaptation process are 

discussed. 

Keywords: Terrorism, Radicalization, Extremism, Extremism Scale, Social Psychology. 
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RADİKAL DİNİ TERÖRÜN YÜKSELİŞİNİN AYAK İZLERİ 

Dr.Öğr.Üyesi Selim KURT 

Giresun Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, selim_kt@hotmail.com 

ÖZET 

 Üzerinde uzlaşılan bir tanımı olmasa da, siyasal amaçlı şiddet kullanımı olarak 

özetlenebilecek olan terör her çağda var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Ancak 

tarihsel süreçte yaşanan siyasal, sosyo-kültürel ve ekonomik dönüşümler terörün arka 

planındaki fikirsel yapıların da dönüşüm geçirmesini sağlayarak farklı dönemlerde farklı terör 

türlerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde terörün radikal dini niteliğinin ağır 

bastığı genel olarak kabul edilmekte olup, esasen tarihsel süreçte bu terör türünün ön plana 

çıkmasını sağlayan bazı önemli gelişmelerin yaşandığı görülmektedir.  

 Bu çerçevede ilk gelişmenin 1979 yılında Sovyetlerin Afganistan’ı işgali üzerine ülkede 

başlayan direniş olduğu söylenebilir. ABD başkanı Jimmy Carter’ın ulusal güvenlik danışmanı 

Zbigniew Brzezinski tarafından geliştirilen ve İslam’ı komünizme karşı bir savunma hattı olarak 

kullanma amacı taşıyan “yeşil kuşak” projesi çerçevesinde Amerika’nın da destek verdiği bu 

mücadelede, Sovyetlere karşı savaşan yerel milisler olan Mücahitlere destek vermek için 

dünyanın her yerinden gelen savaşçılar, sözde İslami temellere dayanan bu mücadele sırasında 

ideolojik bir dönüşüm geçirmişler ve bu husus cihatçı anlayışa sahip bir kuşağın ortaya 

çıkmasını sağlamıştır.  

 Günümüzde radikal dini terörün en önemli temsilcileri olan El Kaide ve DAEŞ, 

Afganistan’daki mücadelede yer almış olan bu savaşçılar tarafından kurulmuştur. 11 Eylül 

saldırıları ve takiben tüm dünyaya yayılan eylemleriyle radikal dini terörün en önemli temsilcisi 

olarak görülen El Kaide, söz konusu saldırılara tepki olarak Amerika tarafından başlatılan 

küresel terörle mücadele kampanyası çerçevesinde güç kaybetmişse de bu mücadele 

çerçevesinde ABD’nin Irak’ı işgali bir diğer radikal dini terör örgütü olan DAEŞ’in alan ve güç 

kazanmasını sağlamıştır. Bu husus radikal dini terörün yükselişini tetikleyen bir diğer önemli 

gelişme noktasını teşkil etmekte olup, özellikle ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında ülkede zaten 

var olan mezhepsel ayrımı daha da artıracak şekilde iktidardaki Sünni Baasçıları uzaklaştırıp, 

Şiileri ön plana çıkaracak adımlar atması, bu mezhepsel gerilimi sömüren DAEŞ’in Irak’ta alan 

kazanmasını kolaylaştırmıştır.  

 Üçüncü gelişme ise, 2011 yılında Tunus’ta başlayan ve takip eden süreçte pek çok Kuzey 

Afrika ve Ortadoğu ülkesine yayılan Arap Baharı’dır. Bu çerçevede başlayan ayaklanmaların 

Suriye’ye de sıçramasının ülkede yarattığı otorite boşluğu DAEŞ’in Suriye’de etkin olmasını 

sağlayarak, Irak ve Suriye topraklarının bir bölümünü kapsayan İslam Devleti’ni ilan etmesinin 

önünü açmıştır. Diğer taraftan 1979 yılında yaşanan bir devrimle ülkede Şii temelli İslami bir 

rejim kuran İran’ın bölgede izlediği rejim ihracı politikası çerçevesinde Irak ve Suriye’ye 

müdahil olması da radikal dini terörün gelişimde bir diğer önemli dönüm noktasına işaret 

etmektedir. Bu çerçevede İran’ın gerek Irak’ın işgali sonrasında Amerika tarafından kurulan 

mezhepçi yapıyı kendi lehine kullanması gerekse Arap Baharı çerçevesindeki ayaklanmaların 

Suriye’ye sıçraması üzerine Esad yönetimine destek vermesi hem Irak’ta hem de Suriye’de alan 

kazanmasını sağlamıştır.  
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 Bu noktada Devrim Muhafızları eliyle Irak ve Suriye’deki olaylara askeri olarak da müdahil 

olması, bölgedeki Sünni-Şii gerilimini daha da tırmandırarak, radikal dini terörün güç ve alan 

kazanmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca Suriye lideri Esad’ın gerek Irak’ın işgalinden sonra 

Irak’taki Amerikan güçlerini zor durumda bırakmak gerekse Arap Baharı çerçevesindeki 

olayların Suriye’ye sıçramasından sonra koltuğunu korumak için DAEŞ ile dirsek teması 

kurması da radikal dini terörün bölgede güç kazanmasına neden olan bir diğer gelişmedir. 

Görüldüğü üzere 1979 yılında Afganistan’da başlayan mücadeleden günümüze kadar yaşanan 

bir takım önemli gelişmeler radikal dini terörün güç kazanmasını ve uluslararası güvenliğe 

yönelik en önemli tehdide dönüşümünü tetiklemiştir. Bu çerçevede çalışmada amaçlanan, 

günümüzde uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdit olarak kabul edilen radikal dini 

terörün yaşadığı bu dönüşümün aşamalarının ele alınarak incelenmesi yoluyla gerçek doğasının 

ortaya konmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için ise yukarıda bahsi geçen aşamalarda 

tarihsel süreçte yaşanan gelişmelerin derlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: DAEŞ, Radikal Dini Terör, El Kaide, Irak, Arap Baharı. 

 

FOOTPRINTS OF THE RISE OF RADICAL RELIGIOUS TERRORISM 

ABSTRACT 

 Although there isn’t agreed definition, the terror, which can be summarized as the use of 

violence for political purposes, has existed in every age and will continue to exist. However, the 

political, socio-cultural and economic transformations experienced in the historical process have 

brought about the transformation of the intellectual structures in the background of terror and 

caused to rise of different types of it in different periods. Today, it is generally accepted that the 

radical religious nature of terror prevails, and it is seen that there have been some important 

developments in the historical process that have led to the emergence of this kind of terror.  

 In this context, it can be said that the first development was the insurgency, which started in 

1979 against the Soviet invasion in Afghanistan. The warriors, who came from all over the 

world to support the Mujahideen, the local militia who fought against the Soviets, in this 

struggle supported by the United States within the framework of the Green Belt project, which 

was developed by Zbigniew Brzezinski, the national security consultant of US President Jimmy 

Carter and aimed to use Islam as a defense line against communism, had undergone an 

ideological transformation during this struggle based on so-called Islamic foundations, and this 

led to the emergence of a generation with a jihadist understanding.  

 Al-Qaeda and ISIS, the most important representatives of radical religious terror, considered 

as the most important threat to international security today, were founded by these fighters who 

took part in the struggle. Although Al-Qaeda, which has been seen as the most important 

representative of radical religious terror with the attacks of September 11 and subsequent 

worldwide terrorist actions, has lost its power within the framework of the global anti-terrorism 

campaign initiated by America in response to its attacks. But this campaign caused to gain space 

and power of ISIS, which is another radical terrorist organization, in Iraq. This constitutes 

another important development point that triggered the rise of radical religious terrorism. At this 

point US has taken the steps to remove the Sunni Baathist regime in power and brought the 

Shiites instead, after the occupation of Iraq, further increased the sectarian divergence already 

existing in Iraq and facilitated to gain strength of ISIS in the country.  
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 Another important development is the Arab Spring, which began in Tunisia in 2011 and 

spread to the most of North African and Middle Eastern countries in the following process. The 

authority gap, created by the spread of the uprisings to Syria in the context of Arab Spring, has 

enabled the ISIS to be active in Syria and paved the way for it to declare the Islamic State which 

covers a part of Iraq and Syria. Another important turning point is interference of Iran, which 

established a Shiite-based Islamic regime in the country following of the revolution in 1979, to 

Iraq and Syria within the framework of the regime exporting policy to the region countries. In 

this context Iran gained space and power in Iraq and Syria both by exploiting the sectarian 

structure, which was established by US following to invasion of Iraq, and supporting Assad 

administration following to spread of riots to Syria because of the Arab Spring.  

 At this point Iran’s involvement in the events in Iraq and Syria militarily by favour of 

Revolutionary Guards has helped to further strengthen the Sunni-Shiite tensions in the region, 

and facilitated radical religious terror to gain power and space in the region. In addition, another 

important reason of the strength of radical religious terrorism is that Assad’s close contact with 

ISIS due to both leave American forces in a difficult situation in Iraq following to occupation, 

and to protect his seat against the riots in the country because of the Arab Spring. As can be 

seen, a number of important developments from the struggle that started in Afghanistan in 1979 

to the present has triggered to gain strength of radical religious terrorism and the transformation 

of it to the most important threat to international security. In this context, the aim of this study is 

to reveal the real nature of radical religious terror, which is considered as the most important 

threat to international security today, by examining the stages of the transformation experienced 

by it. In order to realize this aim, it has been resorted to compilation the developments, which 

were realized in historical process, related to above mentioned stages. 

Keywords: ISIS, Radical Religious Terrorism, Al-Qaeda, Iraq, Arab Spring. 
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ÖZET 

 Psikolojik Radikalleşme Envanteri, radikalleşme riskinin saptanması adına ergenlerde birey ve grup 

düzeyinde olmak üzere (yaklaşık 12 ila 18 yaşları arasında) “Yarı Yapılandırılmış Projektif 

Değerlendirme ” aracıdır. Bu çalışmanın amacı, literatürde belirtilen tüm radikal grup türlerini birey ve 

grup açılarından ayrı ayrı olacak olup şekilde, radikalleşme süreci içinde olmadıklarını ve eğer bu 

sürecin içerisinde iseler radikalleşme sürecinin hangi aşamasında olduklarının, herhangi bir radikal 

eyleme dair potansiyellerinin olup olmadıklarının ve radikal eylemlere dair algısal durumlarının 

saptanması sağlayacak projektif öykü testlerinden oluşan bir envanter geliştirilmesidir. Çalışmanın 

konusunu,  günümüzde okul ikliminde görülme sıklığı anlamlı düzeyde artan radikalleşme oranının, 

psikolojide sık kullanılan bir teknik olan projektif öykü test tekniğini temel alarak Terörizm literatüründe 

Radikalleşme süreçlerine dair açıklamaya çalışan kuramlarda yer alan aşama ve kavramlar ile birlikte 

Psikoloji literatüründe yer alan ahlaki mekanizma, bilişsel çarpıtma ve göreli yoksunluk gibi 

kavramların izdüşümlerinin yansıtıldığı projektif bir öykü testi envanteri geliştirilmesi oluşturmaktadır; 

Araştırma kapsamında; radikalleşmenin, öykü testinin temelini oluşturan öz farkındalık ve iç gözlem ile 

açıklanabilmesi, radikalleşmenin kuramsal temelleri ve açıklamaya çalışan teorilerin öykü testlerine bir 

olay örgüsü düzeninde nasıl eklendiği, projektif öykü testlerinin gelişim düzeylerine uygun olarak nasıl 

hazırlandığı,  literatürde yer alan birey ve grup düzeyinde radikalleşme süreçlerine uygun olarak ayrı 

ayrı öykü testlerinin nasıl geliştirildiği, öykü testinde yer alan kapalı ve açık uçlu soruların terörizm 

literatüründeki yerleri, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının sonuçları, yordama derecesinin saptanması 

konuları ele alınmıştır. Araştırma grubu, yaşları 12 ila 18 arasında değişen Türkiye’ de ortaokul ve lise 

düzeyinde öğrenim gören 18 öğrenci oluşmuştur. Verilerin analizinde, korelasyon, regresyon ve de 

ortalamalarının karşılaştırılması analizini içeren istatistiksel yöntemler kullanılacaktır. Elde edilen 

bulgular ışığında; psikoloji biliminin ergenlik dönemi olarak adlandırdığı ortaokul ve lise öğrencilerinin 

radikalleşme süreçlerinden olup olmadıklarının anlaşılması amacıyla geliştirilen öykü testinin yetkin 

olup olmadığı, radikalleşme sürecinin içinde olduğu belirlenen öğrencilerin radikalleşme sürecinin hangi 

aşamasında olduklarının saptanmasında ne kadar etkili olduğu, istatistiksel çalışmalar sonucunda 

envanterin cinsiyet gibi sosyoekonomik düzeyde farklılaşma gösterip göstermediği, geliştirilen projektif 

öykü testlerinden oluşan Psikolojik Radikalleşme Envanterinin literatüre ve uygulayıcılara ne gibi 

faydalarının olabileceği literatür ve istatiksel sonuçlar desteği ile tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Radikalleşme, Radikalleşme Süreci, Psikolojik Değerlendirme, Risk 

Değerlendirmesi, Projektif Hikâyeler Testi. 
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DEVELOPMENT OF AN INVENTORY FOR THE ASSESSMENT OF PSYCHOLOGICAL 

RADICALIZATION IN ADOLESCENT 

ABSTRACT 

 The Psychological Radicalization Inventory is a Semi-Structured Projective Assesment Tool that in 

deference to individual and group levels (between the ages of 12and 18 years old) to determine the risk 

of radicalization in the adolescent. The aim of this study is to include all types of radical groups in the 

literature and to considering the separately at individual and group level; to development whether they 

are in the process of the radicalization and if they are contained in this process, at what stage of 

radicalization process, to develop an inventory of protective stories tests to determine whether they have 

potential for any radical action, and finally to determine the perceptual status of radical action. He 

subject of the study consists of developing an inventory based on the projective story test technique, 

which is a widely used technique in psychology, in order to determine the rate of radicalization which 

increases significantly in school climate today. Not only Some theories in the terrorism literature that 

explaining radicalization process with stages and notions, but also in the Psychology literature notion 

like cognitive distortions, morality mechanism, and relatively deprivation were used in the development 

process of the ınventory. In the scope of research, some topics are covered. For instance, determination 

of the radicalization process by self-awareness and internal observation which forms the basis of the 

story test, how the theoretical foundations of radicalization and theories that try to explain are how added 

to the stories tests in a pattern, how the projective stories tests prepared considering characteristics of 

adolescent, and development of projective stories tests in accordance with radicalization processes at the 

individual and group level in the literature, the place of closed-ended and open-ended questions in the 

story test in the terrorism literature, the results of the validity and reliability studies, and the 

determination of the degree of prediction. The participant group consisted of 18 students aged 12 to 18 

studying at secondary and high school levels in Turkey. In the analysis of data, statistical methods 

including correlation, regression, and comparison of means will be used. In the light of the findings; 

whether the story test which is developed to understand whether the middle school and high school 

students, who are called psychology as adolescence, is a radicalization process is competent or not, The 

usefulness of the Psychological Radicalization Inventory which consists of projective story tests, will be 

discussed with the support of the literature and statistical results. 

Keywords: Radicalization, Radicalization Process, Psychological Assessment, Risk Assessment, 

Projective Stories Test. 
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STRUGGLE AGAINST VIOLENT RADICALISATION WITHIN CRIMINAL JUSTICE 

SYSTEM: TERRORIST REHABILITATION AND REINTEGRATION 

Dr. Engin AVCI 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, engavci@gmail.com, eavci@jandarma.gov.tr 

ABSTRACT 

 The primary aim of counter-terrorism is to stop violence and reduce the number of losts. 

After reaching this aim, a very sensitive period starts for the states and terrorist organizations. 

Every failure during this period undermines the process and increases the level of violence. 

Therefore, a process management, which will protect the gains in counter terrorism and the 

situation of de-conflict, is needed. This process, generally, includes talks and negotiation, 

disarmament, investigation or amnesty, and lastly terrorist rehabilitation and reintegration.  

 Even though the counter-terrorism, which has political, social, cultural and economic 

dimensions, necessitate the participation of various institutions,  the main actors to be charged 

with the implementation of the counter terrorism strategies are soldiers and/or law enforcement 

personnel. From the security perspective, the soldiers and law enforcement personnel think that 

the mission is over, once terrorists killed or handed over to the judicial institutions. So, terrorist 

rehabilitation and reintegration as a research subject both in implementation and academic area, 

rarely find place in terrorism studies. While one of the reason is difficulties in data gathering, it 

can be argued that the real reason is the common and erroneous perception or belief which is 

that the terrorists are eliminated after being convicted or punished. For this reason, the activities 

related to terrorist rehabilitation and reintegration within the Criminal Justice System 

perspective is vital in counter-terrorism and struggle against violent radicalisation.  

 The aim of this paper is to examine the legal procedure and implementation on terrorist 

rehabilitation and reintegration process within the struggle against violent radicalisation. Based 

on the qualitative research tecniques, I will examine the legal procedure for convicted people 

and prisoners, reports on jails and international case studies, and also I will use data gathered 

through interviews with experts. Firsly, I will reveal the advantages and disadvantages of 

Criminal Justice System (CJS), after discussing CJS from the academic literature on counter-

terrorism and violent radicalism perspective. Later, I will examine legal procedure in Turkish 

judicial system on terrorist rehabilitation and reintegration, and will try to find the gaps and 

problems in implementation for the penal system and law enforcement (gendarmerie). For this, I 

will interview with prosecutors, correction officers and gendarmerie personnel served in 

prisoners to gather expert opinions on the subject. Later, I will search for the activities of public 

institutions and civil society works on rehabilitation and reintegration. Lastly, I will try to find 

applicable solutions and recommendations for the Turkish system by examining international 

researches and best practices on terrorist rehabilitation and reintegration.  

Keywords: Violent Radicalism, Counter-Terrorism, Criminal Justice System (CJS), Law 

Enforcement, Terrorist Rehabilitatiton, Reintegration. 
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CEZA ADALET SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE ŞİDDET İÇEREN RADİKALLEŞMEYLE 

MÜCADELE: TERÖRİST REHABİLİTASYONU VE YENİDEN TOPLUMA 

KAZANDIRMA 

ÖZET 

 Terörizmle mücadelenin ilk amacı şiddetin sona erdirilmesi ve kayıpların azaltılmasıdır. Bu 

amaca ulaştıktan sonra devletler ve terörist örgütler açısından çok hassas bir süreç 

başlamaktadır. Çünkü yapılan her hata süreci başa döndürerek şiddet seviyesini artırmaktadır. 

Bu sebeple terörizmle mücadelede kazanımların ve çatışmasızlık durumunun korunduğu bir 

süreç yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç genel olarak görüşme ve müzakereyi, 

silahsızlan(dır)mayı, yargılama veya affı ve son olarak tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonu 

ile yeniden topluma kazandırılmalarını kapsar.  

 Siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları olan terörizmle mücadele bir çok kurumun 

katılımını öngörmekle birlikte, uygulama çoğunlukla askerlere ve/veya kolluk personeline 

bırakılmaktadır. Asker ve kolluk açısından ise teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi veya 

yakalananların adli makamlara teslim edilmesiyle görevin tamamlandığı düşünülmektedir. Bu 

yönüyle, teröristlerin rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırılmaları konusu hem 

uygulamada hem de akademik anlamda en az tercih edilen araştırma konuları arasında yer 

almaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri veri toplamadaki zorluk olmakla birlikte, asıl 

nedenin tutuklanan veya hüküm giyen teröristlerin mücadelede saf dışı bırakıldıkları yönündeki 

genel ve yanlış algı olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle Ceza Adalet Sistemi içerisinde 

tutukluların rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılmaları konusundaki çabalar şiddet 

içeren radikalleşmeyle ve terörizmle mücadelede hayati önem taşımaktadır.  

 Bu çalışmanın amacı şiddet içeren radikalleşmeyle mücadelede hükümlü ve tutukluların 

rehabilitasyonu ile yeniden topluma kazandırılma sürecini ceza adalet sistemi çerçevesinde 

mevzuat ve uygulama açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilecek olan 

bu çalışmada hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonu konusundaki yasal düzenlemeler, ceza 

infaz kurumlarına ilişkin düzenlenmiş raporlar ve uluslararası örnek uygulamalar incelenecek, 

konuyla ilgili yapılan mülakatlardan istifade edilecektir. Bu kapsamda, öncelikle terörizmle ve 

radikalleşmeyle mücadele konusundaki literatür çerçevesinde Ceza Adalet Sistemi (CAS) 

Modeli irdelenecek, CAS’ın avantajlı ve dezavantajlı yönleri ortaya konulacaktır. Daha sonra 

terörist rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırma konusunda Türk hukuk sistemindeki 

yasal düzenlemeler incelenerek ceza infaz kurumları ve kolluk açısından (jandarma) 

uygulamada karşılaşılan sorunlar tespit edilecektir. Bu çerçevede ceza infaz kurumlarında görev 

almış savcı, infaz koruma memuru ve jandarma personelinin tecrübeleri aktarılacaktır. 

Müteakiben Türkiye’de tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonu ve yeniden topluma 

kazandırılmaları konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının 

faaliyetleri araştırılacaktır. Son olarak terörizmle mücadelede rehabilitasyon ve yeniden topluma 

kazandırma konusunda uluslararası alandaki araştırmalar ve örnek uygulamalar incelenerek 

Türkiye’deki sisteme ve uygulamalara ilişkin öneriler ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şiddet İçeren Radikalleşme, Terörizmle Mücadele, Ceza Adalet Sistemi, 

Kolluk, Terörist Rehabilitasyonu, Yeniden Topluma Kazandırma. 
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RADİKALİZM VE RADİKALLEŞMEYE İLİŞKİN TARTIŞMALAR 

Dr. Arş. Gör. Sabri AYDIN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sabriaydin@kmu.edu.tr, 

ÖZET 

 2000’li yıllarla beraber, özellikle Amerika’da yaşanan 11 Eylül terör saldırıları ardından, 

radikalizm ve radikalleşme kavramlarına, özellikle terörist faaliyetlerle ilişkilendirilerek, 

basında ve akademik tartışmalarda sıklıkla yer verilmektedir. Toplumun yapısına, toplumda 

genel kabul gören değerlere ya da zamanın şartları gibi farklı siyasi, kültürel ve tarihsel 

bağlamlara göre radikal olanın tanımı farklılaşmaktadır. Genel kabul görmüş bir tanımının 

olmaması ve kuramsal olarak yeni tartışmalara çok açık bir konu olması, radikalizm ve 

radikalleşme kavramları üzerindeki politik ve akademik tartışmaların hız kazanmasına sebep 

olmaktadır. Tanımlamanın çok zor olmasının yanı sıra; bazılarına göre radikalizm ve 

radikalleşme kavramları, yeni gündem oluşturmak ve buna yönelik politikalar uygulamak 

amacıyla basın ve güvenlik kurumları tarafından yaratılan birer efsanedir. Radikalleşme 

kavramı üzerindeki tartışma öncelikle kavramın anlamı üzerindeki muğlaklıktan doğmaktadır. 

Bir tarafın radikalizm ya da terörizm ile ilişkilendirdiği bir meseleyi, diğer taraf özgürlük, özgür 

düşüncenin gelişimi ile ilişkilendirebilmektedir. Bir tarafa göre terörist olan, diğer tarafa göre 

özgürlük savaşçısı olabilmektedir.  

 Radikalleşmenin tanımlanmasında karşılaşılan zorlukların önemli bir kısmı bazı 

tanımlamaların zihinsel radikalleşme (cognitive radicalization) üzerine yoğunlaşırken, 

diğerlerinin davranışsal radikalleşmeye (behavioral radicalization) önem vermesinden 

kaynaklanmaktadır. Zihinsel radikalleşmeyi, radikal fikirlere sahip olma, bu fikirleri ifade etme, 

şiddet eylemlerine başvurmadan fikirleri yaymaya çalışma olarak tanımlamak mümkündür. 

Davranışsal radikalleşme ise, radikalizm anlamında şiddet içeren hukuka aykırı eylemlerin 

gerçekleşmiş olmasıdır. Zihinsel radikalleşme ile davranışsal radikalleşme arasında bir bağın 

olup olmadığı konusunda da ayrı bir tartışma olduğu görülmektedir. Birçok görüşe göre, 

zihinsel radikalleşme davranışsal radikalleşme için bir ön gereklilik iken, farklı düşünürlere göre 

ise bu iki kavram birbiri ile bağlantılı değildir. Birbirlerinden bağımsız olarak cereyan edebilir. 

Zihinsel radikalleşme olmadan davranışsal radikalleşme meydana gelebilir.  

 Radikalizmin varlığına ve tanımına ilişkin tartışmalar bir yanda devam ederken diğer taraftan 

da radikalleşmenin önlenmesine ilişkin tartışmalar yaşanmakta, bu konuda çeşitli modeller ve 

yaklaşımlar ortaya atılmakta, vaka analizleri yapılmaktadır. Uluslararası Radikalleşme 

Çalışmaları Merkezi Direktörü Peter R. Neumann 2013 yılında yazmış olduğu bir makalede, 

radikalizme karşı mücadelede Anglo-Sakson yaklaşım ve Avrupa (European) yaklaşımı olmak 

üzere iki farklı yaklaşımdan bahsetmektedir. Neumann makalesinde, bu iki yaklaşımın 

dayandığı varsayımları, gütmekte oldukları hedefleri ve kullandıkları yöntemleri analiz etmiş; 

iki yaklaşım arasındaki farklılıkları, uygulama alanlarını ve uygulama aşamasındaki olumlu ve 

olumsuz yönlerini ortaya koymuştur. Daha özgürlükçü olan ve konuyu düşünce özgürlüğü 

çerçevesinden ele almaya çalışan Anglo-Sakson yaklaşıma göre, radikalizme karşı meşru devlet 

müdahalesi ancak davranışsal radikalleşmenin meydana gelmesi sonrasında olabilir. Devlet 

ancak şiddet içeren hukuka aykırı eylemlerin gerçekleşmesi sonrası güvenlik güçleri ile 

müdahalede bulunabilir. Sadece düşünce ve ifade aşamasında kalmış radikal fikirler devlet 

müdahalesini gerektirmez. Hatta bu fikirlerin ifade edilmesinin engellenmesine ya da 

değiştirilmesine yönelik en ufak bir devlet girişimi, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcıdır ve anti-
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demokratik niteliktedir. Avrupa yaklaşımına göre ise, zihinsel radikalleşmenin gerçekleşmiş 

olması devletin müdahale etmesi için yeterli bir sebeptir. Bu konuya fikir özgürlüğü 

çerçevesinden yaklaşmaz. Radikal düşüncelerin ifade edilmesi ve yayılması için yapılan 

faaliyetler, şiddet içermese bile, devlet müdahalesini gerektirmektedir. Anglo-Sakson yaklaşım, 

zihinsel ve davranışsal radikalleşmeyi birbirinden ayırır. Bu yaklaşıma göre, zihinsel 

radikalleşme, davranışsal radikalleşmenin gerçekleşmesi için bir ön gereklilik değildir. İkisi 

birbirinden ayrı ve bağımsız süreçlerdir. Avrupa yaklaşımı ise ikisini birbirinden ayırmaz. İkisi 

de devlet düzeni, hukuk ve demokrasi için tehdittir. Hatta Avrupa yaklaşımı, zihinsel 

radikalleşmeye karşı daha büyük önem atfeder. Radikal fikirler, radikalist şiddetin ortaya 

çıkmasına neden olan en önemli unsurdur. Bununla beraber, şiddete sebep olmasa da her türlü 

radikal fikrin varlığı ve toplumda dile getirilmesi toplum için bir tehdittir. Bu tip düşünceler 

toplumu böler, her an statükoya, demokrasiye ve hukuka karşı şiddet içeren eylemlere dönüşme 

potansiyeline sahiptirler. Avrupa yaklaşımına göre demokrasi ve düzen kırılgandır ve bu sebeple 

demokrasi düşmanları şiddete ve hukuku çiğneyen eylemlere girişmeden önce engellenmelidir. 

 Bu çalışmanın amacı radikalizm ve radikalleşmeye ilişkin bahsedilen kuramsal tartışmaları 

detaylandırarak incelemektir. Sosyal bilimler her zaman kuramsal tartışmalar çerçevesinde 

gelişmiş ve ilerlemiştir. Yeni gelişen kavramlar olmasına rağmen, önümüzdeki süreçte özellikle 

ulusal ve uluslararası politika konularında giderek önem kazanacak olan radikalizm ve 

radikalleşme kavramlarının ve bunlara karşı alınacak önlemlerin gerek akademik gerek siyasi 

boyutta benzer tartışmalar çerçevesinde gelişmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Radikalizm, Radikalleşme, Terörizm, Zihinsel Radikalleşme, Davranışsal 

Radikalleşme. 

 

DISCUSSIONS ON RADICALISM AND RADICALIZATION 

ABSTRACT 

 In 2000s, especially after the September 11 terrorist attacks in the USA, the concepts of 

radicalism and radicalization, especially in relation to terrorist activities, are frequently included 

in the press and academic debates. The definition of the radical differs according to the structure 

of society, generally accepted values in society, or different political, cultural and historical 

contexts such as the conditions of time. There is an acceleration of political and academic 

debates on the concepts of radicalism and radicalization due to lack of a generally accepted 

definition and the fact that it is theoretically very open to new debates and very difficult to 

identify; According to some, the concepts of radicalism and radicalization are myths created by 

the press and security institutions in order to create a new agenda and implement policies. The 

debate on the concept of radicalization arises primarily from the ambiguity over the meaning of 

the concept. One can relates a matter that one side associates with radicalism or terrorism, and 

the other side associates with freedom and the development of free thought. One can be a 

terrorist for the one side and a freedom fighter for the other side. 

 An important part of the difficulties encountered in defining radicalization arises from the 

fact that some definitions focus on cognitive radicalization, while others attach importance to 

behavioral radicalization. It is possible to define mental radicalization as having radical ideas, 

expressing these ideas and trying to spread ideas without resorting to acts of violence. 

Behavioral radicalization, on the other hand, is the occurrence of violent acts involving violence 
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in the sense of radicalism. There appears to be a separate debate as to whether there is a link 

between mental radicalization and behavioral radicalization. In many viewpoints, while mental 

radicalization is a prerequisite for behavioral radicalization, for different thinkers these two 

concepts are not interrelated. It can occur independently of each other. Behavioral radicalization 

can occur without mental radicalization. 

 While the debates on the existence and definition of radicalism continue on the one hand, 

there are debates on the prevention of radicalization on the other hand. Various models and 

approaches are put forward and case analyzes are conducted. In an article written in 2013, Peter 

R. Neumann, Director of the Center for International Radicalization Studies, mentioned two 

different approaches, the Anglo-Saxon approach and the European approach to the fight against 

radicalism. In his article, Neumann analyzed the assumptions on which these two approaches 

are based, the objectives they pursue and the methods they use. The differences between the two 

approaches, their application areas and the positive and negative aspects of the implementation 

stage were revealed. According to the more libertarian Anglo-Saxon approach, which seeks to 

address the issue within the framework of freedom of thought, legitimate state intervention 

against radicalism can only occur after the occurrence of behavioral radicalization. The state can 

only intervene with the security forces after violent acts involving violence. Only radical ideas 

that remain at the level of thought and expression do not require state intervention. Even the 

smallest state initiative to prevent or change the expression of these ideas is restrictive of 

freedom of expression and is anti-democratic. According to the European approach, the 

realization of mental radicalization is a sufficient reason for the state to intervene. It does not 

approach this issue within the framework of freedom of opinion. Activities for the expression 

and dissemination of radical ideas require state intervention, even if they do not involve 

violence. The Anglo-Saxon approach distinguishes between mental and behavioral 

radicalization. According to this approach, mental radicalization is not a prerequisite for the 

realization of behavioral radicalization. The two are separate and independent processes. The 

European approach does not distinguish the two. Both are threats to state order, law and 

democracy. In fact, the European approach attaches greater importance to mental radicalization. 

Radical ideas are the most important factor that caused the emergence of radicalist violence. 

However, the existence and expression of any radical ideas, even if they do not cause violence, 

is a threat to society. Such ideas divide society and have the potential to turn into violent acts 

against the status quo, democracy and law at any time. According to the European approach, 

democracy and order are fragile and therefore the enemies of democracy must be prevented 

before they engage in violence and acts that violate the law. 

 The aim of this study is to examine the theoretical debates about radicalism and 

radicalization in detail. Social sciences have always developed and advanced within the 

framework of theoretical debates. Although they are newly emerging concepts, it is expected 

that the concepts of radicalism, radicalization and the measures to be taken against them, which 

will gain importance in national and international policy issues in the coming period, will be 

developed within the framework of similar debates both in academic and political dimensions. 

Keywords: Radicalism, Radicalisation, Terrorism, Cognitive Radicalisation, Behavioral 

Radicalizaiton. 
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SECURITY COLLABORATION: THEORETICAL ASPECT 

Assoc.Prof. Liudmyla RADOVETSKA 

National Academy of Security Service of Ukraine, ıradovetska@ukr.net 

ABSTRACT 

 Cooperation in the field of security is a multifaceted and multidimensional process, referred 

to as security safeguarding in jurisprudence and special applied researches. In this case, two 

"angles" are singled out. The first initial theoretical foundation for the socio-humanitarian 

direction is the activity approach and its elements. In the context of the activity approach, 

security is disclosed through its safeguarding, which allows its content to be very fully 

harmoniously disclosed and a number of necessary elements, such as agents (entities, subjects, 

bodies), objects, objectives, results and the activity content are identified and singled out. Each 

of these components is interconnected and mutually complementary, which directly affects the 

security and the state of its security. The key elements of the activity are security agents who 

play a leading role in this crucial process for any country in the world. They are individually 

performing their functions and tasks, and, if necessary, engage with other actors and cooperate, 

working on the result. At the same time, the purpose of ensuring safety is the unifying element 

of this activity. Activity approach gives also the possibility to classify security agents, as well as 

the peculiarities of their cooperation. 

 The second aspect is purely legal one. The content of legal aspect can be fully disclosed 

through the prism of the legal relations category and the role of the subjects (participants) in it.  

 Taking into account the purely legal approach as well as the peculiarities of ensuring security 

subjects there some peculiarities can be singled out: 1) peculiarities of the activity content 

related to its provision; 2) co-participation and cooperation forms; 3) the capabilities and 

obligations of entities in the cooperation process; 4) the place and role of entities in its 

provision; 5) content, composition and extent of legal liability. 

Keywords: Cooperation, Security Safeguarding, Security, Activity Approach, Legal Relations. 
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ÖZET 

 Teknolojik gelişmelerin dinamik ortamında ortaya çıkan yenilikler, toplumsal ve ekonomik 

alanlarda yeni durumları gündeme getirmektedir. Kentler, bu gelişmelerin yansıdığı önemli 

alanlardan biridir. Son dönemlerde gündeme gelen teknolojik gelişmelerin kentsel alanda 

karşılığını bulmasıyla, birçok kavram geliştirilmekle birlikte, akıllı kent kavramı öne 

çıkmaktadır. İnternet ağlarının nesneler arasında yaygınlık kazanması ve sensör teknolojisinde 

yaşanan gelişmeler, kentsel alanda sunulan hizmetlere yeni biçimler kazandırmaktadır. Adı 

geçen teknolojiler aynı zamanda klasik verinin ötesinde daha büyük miktarlarda verinin elde 

edilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu büyük veriler kent yönetiminin kullanımında kaldığı gibi, 

bazı uygulamalarda, belirli sınırlılıklar dahilinde açık hale getirilerek diğer paydaşların 

kullanımına da sunulduğu bilinmektedir. Bu sayede kentin karmaşık sorunlarına karşı politika 

geliştirmeye katkı sağlaması beklenmektedir. 

 İfade edilen potansiyel getirilerin yanında, büyük veriyle bağlantılı açıklar (vulnerabilities) 

ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kişisel verilerin gizliliği (privacy) ve güvenliği (security) 

hususu öne çıkmaktadır. Verilerin dijital ortamlarda oluşması ve depolanmasıyla, amacı dışında 

yasa dışı erişimi kolaylaşmaktadır. Bu durum, farklı ölçeklerde (yerel, ulusal ve uluslararası) 

gündeme gelmekte; siber saldırı, siber savaşçı, siber casusluk, soygun 2.0, veri simsarlığı gibi 

kavramlarla nitelendirilmektedir. Bu kavramlar arasında siber saldırı öne çıkmaktadır. Farklı 

yöntemlerle ortaya çıkan siber saldırılar; (I) veri şifreleme ve yazılım güvenliğinin 

zayıflığından, (II) güvenli olmayan eski sitemlerin kullanılmasından ve bakım çalışmalarının 

yetersizliğinden, (III) akıllı kent bağlamında ortaya çıkan bütüncül sistemin karmaşık 

yapısından ve (IV) insan hatasından ve çalışanların bilinçli olarak kötüye kullanmasından 

kaynaklandığının altı çizilmektedir. Diğer taraftan şu durumlarda kişisel verilerin gizliliği ve 

güvenliği öne çıkmaktadır: aktörler arası veri paylaşımında kişisel verilerin gizliliği ve 

güvenliği, veri entegrasyonu ve kullanıma hazır verilerde gizlilik ve güvenlik, verilerin 

depolandığı bulut alt yapısının güvenliği, veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka 

bağlamında gündeme gelen tehditler ve veriler üzerinde geliştirilen işbirliklerinde özel 

çıkarların öne çıkmasıdır. 

 İnternet ağlarının daha fazla kamusal alana entegre olması ve büyük verinin gündeme 

gelmesiyle oluşabilecek tehditlere karşı ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çeşitli çabalar 

gösterilmektedir. Ancak kentlerin daha fazla teknolojiyle donatılmasıyla siber güvenlik 

politikalarının da yerelleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İfade edilenler kapsamında 

çalışmanın temel amacı, akıllı kentlerde ortaya çıkan büyük verinin gizliliğini ve güvenliğini 

sağlamak amacıyla gündeme gelen yaklaşımları ve uygulamaları incelemektir. Temelde şu 

sorunun cevabı aranmaktadır: akıllı kentlerin önemli bir parçası olan büyük verinin gizliliğini ve 

güveliğini sağlamak amacıyla hangi ilkeler, yaklaşımlar ve uygulamalar öne çıkmaktadır?. Bu 
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inceleme iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Birincisi, ilgili literatür üzerinden öne çıkan ilkeler 

ve yaklaşımlar incelenmekte; ikincisi, dünya çapında açık veri uygulamalarıyla öne çıkan 

(Dublin, Milan, Berlin, Şanghay, Washington, Barcelona, Londra, Atlanta, Lasvegas vb.) akıllı 

kentlerdeki veri gizliliği ve güvenliği politikalarının incelenmesidir. 

 Araştırmanın genel sonuçlarına göre, veri güvenliği konusunda küresel düzeyde üzerinde 

uzlaşı sağlanan standartların olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat bazı düzenlemeler dikkat 

çekmektedir. Bu noktada 2018 yılında yürürlüğe giren “AB Veri Koruma Tüzüğü (General Data 

Protection Regulation, GDPR)” önem arz etmektedir. Bu düzenlemeyle birlikte; şeffaflık ve 

hesapverebilirlik prensibi, açık rıza, unutulma hakkı, veri koruma sorumluları, ağırlaştırılmış 

yaptırım, verilerin yurt dışına aktarılmasının sıkı kurallara bağlanması ve risk temelli yaklaşıma 

önem verilmektedir. Diğer taraftan genel olarak büyük verinin güvenliğini sağlamak amacıyla; 

verilerin şifrelenmesi, kişisel verilerin anonimleştirilmesi, gizlilik bildirim sistemlerini kullanıcı 

dostu yapmak, verilerin saklama süresini kısaltmak, amaç sınırlılığı, algoritmik 

şeffaflık/hesapverebilirlik, veri minimizasyonu, dış inceleme ve denetimler öne çıkmaktadır. 

Siber güvenliğin sağlanmasında; bilgi ve farkındalık, örgütsel donanım, finansal kapasite ve dış 

kaynaklardan yararlanma durumunun etkili olduğu tespit edilmektedir. Açık veri uygulamaları 

olan akıllı kentlerin veri gizliliği politikaları incelendiğinde ise, büyük oranda bölgesel ve ulusal 

düzenlemeler altında şekillendiği tespit edilmekte olup; şeffaflık ilkesinin (hangi veriler 

toplanmakta ve hangi amaçla kullanılmakta) ve veri üretenlere yönelik erişme, doğrulama, 

değiştirme ve iptal etme/silme hakkının öne çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Çalışmanın sonunda, 

elde edilen sonuçlara göre politika önerileri getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Büyük Veri, Veri Gizliliği ve Güvenliği. 

 

DATA SECURITY IN SMART CITIES: PRINCIPLES, APPROACHES AND 

APPLICATIONS 

ABSTRACT 

 Innovations emerging in the dynamic environment of technological developments bring new 

situations to the agenda in social and economic fields. Cities are one of the important areas 

where these developments are reflected. With the recent technological developments in the 

urban area, many concepts have been developed and the concept of smart city comes to 

forefront. The prevalence of Internet networks among objects and developments in sensor 

technology give new forms of services in urban areas. Aforementioned technologies also 

contribute to the acquisition of larger amounts of data beyond conventional data. As that these 

big data remain in use of the city administration, in some applications, they are made available 

to other stakeholders by making them open within certain limits. In this way, it is expected to 

contribute to policy development against the complex problems of the city. 

 In addition to the potential returns expressed, vulnerabilities reveal with big data. In this 

context, the privacy and security of personal data come the forefront. Misuse of illegal access is 

facilitated by the creation and storage of data in digital environments. This situation comes to 

forefront at different scales (local, national and international); is characterized by concepts such 

as cyber attack, cyber warrior, cyber espionage, robbery 2.0, data brokerage. Among these 

concepts, cyber attack comes to the fore front. It is highlighted that cyber attacks that emerged 

with different methods arising from (I) poor data encryption and software security, (II) usage of 
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unsafe old systems and inadequate care works, (III) complex structure of holistic systems 

emerge in context of smart cities and (IV) human error and conscious misuse by employees. On 

the other hand, the privacy and security of personal data comes into prominence in the following 

situations: the privacy and security of personal data in data sharing between actors, data 

integration and privacy and security in ready-to-use data, the security of the cloud infrastructure 

where data is stored, data mining, machine learning, artificial intelligence and threats and 

collaborations developed on data are of particular interest. 

 Various efforts are being made at national, regional and international levels against the 

threats that may arise from the integration of Internet networks into more public spaces and the 

coming of big data to fore. However, there is a need to localize cyber security policies as cities 

are equipped with more technology. The main purpose of this study is to examine the 

approaches and practices that have come to fore in order to ensure the privacy and security of 

big data in smart cities. Basically, the answer to this question is sought: what principles, 

approaches and practices come to the forefront in order to ensure the confidentiality and security 

of big data that is an important part of smart cities? This examination is carried out in two ways. 

First, prominent principles and approaches are examined through the relevant literature and 

second, data privacy and security policies in smart cities that are prominent in open data 

applications worldwide are analyzed (Dublin, Milan, Berlin, Shanghai, Washington, Barcelona, 

London, Atlanta, Las Vegas, etc.). 

 According to the general results of the study, it is understood that there are not any 

consensus standards on data security at global level. However, some regulations draw attention. 

At this point, the “General Data Protection Regulation (GDPR)”  which came into force in 2018 

is important. With this regulation, the principle of transparency and accountability, express 

consent, right to be forgotten, data protection officers, aggravated sanctions, strict rules on 

transferring data abroad and risk-based approach are emphasized. On the other hand, in order to 

ensure the security of big data in general; data encryption, anonymization of personal data, 

making privacy notification systems user-friendly, shortening data retention time, limitation of 

purpose, algorithmic transparency/accountability, data minimization, external review and audits 

come to forefront. Information and awareness, organizational equipment, financial capacity and 

utilization of external resources are found to be effective in providing cyber security. When the 

data privacy policies of smart cities which are open data applications, are examined, it is 

determined that they are mostly shaped under regional and national regulations and the principle 

of transparency (which data is collected and used for what purpose) and the right to access, 

verify, change and cancel / delete data producers are put forward. At the end of the study, some 

suggestions are made according to the results obtained. 

Keywords: Smart City, Big Data, Data Privacy and Security. 
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USING URBAN PLANNING AS A MEANS TO REALIZE DEFENSIVE CITIES 

STRATEGY AGAINST TERRORIST ATTACKS: THE CASE OF ANKARA CITY 

CENTER 

Doç.Dr. Savaş Zafer ŞAHİN 

Atılım Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, zafer.sahin@atilim.edu.tr 

ABSTRACT 

 In the current state of globalization, cities and especially public spaces in urban areas became the 

main targets of terrorist attacks and low-intensity battle incidents usually backed up with disruptive 

exploits of technological advancements. In both unitary and Federal states, such incidents are mostly 

perceived solely as national security issues and usually tackled with precautions in secret intelligence 

services or law enforcement agencies as a response to spontaneity and severity of these type of attacks. 

The dominant academic discourses in international politics and pragmatic- populist approaches in 

domestic politics reduces any other effort that aims to explore structural measures other than accustomed 

ways of action down into an assigned number of a police force and declared security zones in terror 

assault areas. Such limited options in designated responses against terrorist activities limit the use of 

urban public spaces which in turn spread fear among citizens, something that is ironically the same thing 

that terrorists want to achieve. Moreover, such policies avoid the pursuit of long term policy alternatives 

using different perspectives from various disciplinary areas.  

 One of the most significant of these disciplines is urban planning in general and urban design at the 

neighborhood scale. In the last three decades, under the concepts of resiliency and defensive cities, urban 

areas have been considered as settlements with internal capacities to defend themselves and the people 

living in them against domestic and outside threats provided that they have been planned and governed 

to respond to such incidences holistically. The defensive city concept, that is defined as a policy in 

response to terrorist attacks  envisages policies that instrumentalize urban planning and design 

approaches involving measures such as using urban design elements to cover and camouflage public 

spaces, restrict direct accessibility of public spaces by vehicles and increase pedestrianization, 

redistribution of transportation transfer centers in central business districts, re-design of urban street 

furniture and landscape such as banks and planting to diminish the effects of bombings and other 

assaults etc. In general, these type of policies opens up a new avenue of counter-terrorism policies in 

which local governments take active part via re-defining their planning and design activities in line with 

a “defensive city strategy”. The cities like London, Belfast, Jerusalem, and other various European 

counterparts can be taken as examples of how these type of policies are implemented.  

 Till today, the counter-terrorist measures in Turkish cities remain mostly confined to the police force 

and surveillance systems. In large metropolitan areas, after terrorist attacks and a failed coup in the 

2010s, centralized measures were taken to increase the number of police stations in city centers and 

surveillance monitors incorporated with motion and face recognition technologies. Yet, apart from some 

symbolic moves like opening up statues or naming certain public spaces in the name of the incidents, the 

local governments in Turkey did not pursue defensive city strategies. Therefore it might be crucial to 

develop defensive city strategies for Turkish cities to diminish the effects of future terrorist assaults. For 

this reason, this paper aims at addressing the components of defensive city strategies and its planning 

and design elements via using the examples from cities abroad, to evaluate possible alternative defensive 

city strategies for Turkish cities. A case study from the city of Ankara is used to illustrate the findings.   

Keywords: Urban Planning, Defensive City, Terrorist Attacks, Ankara.  
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TERÖRİST SALDIRILAR KARŞISINDA SAVUNAN KENT STRATEJİSİNİ 

GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KENT PLANLAMAYI BİR ARAÇ OLARAK 

KULLANMAK: ANKARA KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ 

ÖZET 

 Küreselleşmenin mevcut durumunda, kentler ve özellikle kentsel alanlardaki kamusal mekanlar, 

çoğunlukla teknolojik gelişmelerin yıkıcı unsurlarının kullanımı"ndan da yararlanılarak terörist 

saldırıların ve düşük düzeyli çatışmaların ana hedefleri haline gelmiştir. Hem Üniter hem de federal 

devletlerde, bu tür olaylar, olayların beklenmedik oluşu ve şiddetine bir yanıt olarak çoğunlukla ulusal 

güvenlik sorunu olarak algılanmakta ve istihbarat ya da kolluk kuvvetleri ile ilgili alınacak önlemlerle 

ele alınmaktadır. Uluslararası politika alanındaki hakim akademik söylemler ve iç politikadaki 

pragmatik-popülist yaklaşımlar, alışılageldik eylem biçimleri dışındaki tüm yapısal önlem arayışlarını 

görevlendirilen polis gücünün miktarına ve ilan edilmiş güvenlik bölgelerine indirgemektedir. Terörist 

faaliyetler karşısında bu derece kısıtlı yanıtlar kentsel kamusal alanların kullanımını sınırlandırarak 

ironik bir şekilde tam da teröristlerin erişmek istedikleri şeyin olmasına yani vatandaşlar arasında 

korkunun yayılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca, bu tür politikalar farklı disiplinlerden farklı 

perspektiflerin kullanılması yoluyla uzun vadeli politika alternatiflerine ilişkin arayışları da 

engellemektedir.  

 Bu disiplinlerin en belirgin olanlarından birisi genelde kent planlama, mahalle ölçeğinde de kentsel 

tasarım"dır. Son otuz yılda, dayanıklılık ve savunan kentler kavramları altında, kentsel alanlar, bütünsel 

olarak bu tür olaylara yanıt verebilecek şekilde planlandıkları ve yönetildikleri takdirde kendilerini ve 

içlerinde yaşayan insanları iç ve dış tehditlere karşı savunabilecek içsel kapasiteye sahip yerleşimler 

olarak görülmeye başlamıştır. Savunan kent yaklaşımı, terörist saldırılara karşı bir politika yanıtı olarak 

kent planlama ve tasarım yaklaşımlarını araçsallaştırarak; kentsel tasarım unsurlarını kamusal alanları 

kaplamak ve kamufle etmek, araçların kamusal alanlara doğrudan erişimini kısıtlamak ve yayalaştırmayı 

arttırmak, kent merkezlerindeki ulaşım transfer merkezlerinin yeniden dağıtımı, bombalama ve diğer 

saldırıların etkilerini en aza indirmek için banklar ve bitkilendirme gibi kent mobilyalarının ve peyzajın 

yeniden tasarımı gibi unsurları kullanmaktadır. Genel olarak, bu tür politikalar yerel yönetimlerin 

savunan kent stratejisi doğrultusunda planlama ve tasarım faaliyetlerini yeniden tanımlayarak aktif rol 

aldıkları yeni bir terör karşıtı politikalar alanı açmaktadır. Londra, Belfast, Kudüs gibi kentler ve diğer 

bir çok  Avrupa Kenti bu tür politikaların nasıl uygulandığının örnekleri olarak ele alınabilir.  

 Bugüne kadar, Türk kentlerindeki terör karşıtı önlemler çoğunlukla kolluk gücü ve gözetim 

sistemleri ile sınırlı kalmıştır. 2010’lardaki terör saldırıları ve darbe girişimleri sonrasında, büyük 

metropoliten alanlarda, kent merkezlerinde polis istasyonlarının sayısını arttırmak ve hareket ve yüz 

tanıyıcı gözetim teknolojilerinin uyarlanması konusunda merkezi önlemler alınmaya çalışılmaktadır. 

Ancak, heykellerin açılışını yapmak ya da olayların ardından bazı kamusal mekanları yeniden 

adlandırmak gibi simgesel hareketler dışında yerel yönetimlerin savunan kent yaklaşımını izlemedikleri 

görülmektedir. Dolayısıyla gelecekteki terör saldırılarının etkilerini azaltmak için Türk kentlerinde 

savunan kent yaklaşımlarını geliştirmek çok önemli olabilir. Bu amaçla, bu bildiri, Türk kentleri için 

olası alternatif savunan kent yaklaşımlarını değerlendirebilmek için, yurt dışındaki kentlerin örneklerini 

kullanarak savunan kent yaklaşımının unsurlarını ve planlama ve tasarımla ilişkili bileşenlerini ele 

alacaktır. Bulguları örneklemek için Ankara kentinde yapılacak bir saha çalışması kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kent planlama, savunan kent, terrorist saldırılar, Ankara.  
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ÖZET 

 Teknolojik gelişmelerle beraber, insanlar daha hızlı bir şekilde dünyanın herhangi bir 

yerinde meydana gelen olaylardan haberdar olmaya başlamış ve bu yeni teknolojik gelişmeler 

hem insanoğlunun hayatını kolaylaştırmış hem de devlet mekanizmalarının hızlı bir şekilde 

işlemesine olanak sağlamıştır. Diğer taraftan, teknolojinin gelişmesiyle beraber devletler ve 

uluslararası örgütler siber saldırılar ya da siber tehditlerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. 

Devletler bu çerçevede siber güvenliklerini sağlamak için kritik altyapılarını koruma yoluna 

gitmiş ve politikalar üretmeye başlamışlardır. Devletlerin sürekli olarak kendi kritik 

altyapılarının açıkların ya da zayıflıkları konusunda çalışma yapmaları, bir anlamda uzayda 

bulunan uyduların saldırıya açıklığını göz ardı etmelerine neden olmaktadır. Yani diğer bir 

ifadeyle devlet kendi siber güvenliklerini ön plana almış ve uzaya yönelik yapılacak siber 

saldırıları dikkate almamaya başlamışlardır. Aslında düşünüldüğü zaman uzay güvenliği ile 

siber güvenlik iç içe geçmiş iki alandır, çünkü devletlerin siber güvenliklerini sağlarken 

kullanmış oldukları tüm faaliyetler uydular, iletişim, hava ulaşımı, finans ve diğer ticari 

hizmetler ve savunma sistemleri gibi dünyanın en kritik altyapılarının uzay altyapısına bağlı 

olduğu açıkça görülmektedir. Uzayda bulunan bu kritik altyapılar saldırıya açık olmakla beraber 

buraya yapılacak herhangi büyük bir siber saldırı devletlere hem ekonomik olarak hem de 

psikolojik olarak sorun yaratacağı teknolojiye bağımlı dünyayı olumsuz bir şekilde 

etkileyecektir. Ayrıca devletlerin kritik altyapılarına yönelik yapılan sahte emailler, yayını 

bozma saldırıları, DDOS ve iletişim ağlarına yönelik yapılan hacklemeler aynı zamanda uzayda 

bulunan uydulara da yapılabilmekte ve kontrol sistemlerini hedef alabilmektedir. Bu saldırılar 

siber saldırılarda da olduğu gibi devletlerin birbirlerine karşı yapacağı saldırılar da olacağı gibi 

aynı zamanda organize grupların, teröristlerin de yapacağı saldırıları da içerebilmektedir. 

Uluslararası sistemde devletlerin bu sorunu çözebilmeleri için birlikte hareket etmeleri ve ortak 

paydada buluşmaları önem arz etmekle beraber hukuki zeminin de oluşturulması gerekmektedir. 

Bu çerçevede bu çalışmada uzay güvenliği ve siber güvenlik üzerine olan çalışmalar 

incelenerek, bu çalışmaların eksik noktaları tespit edilecek ve bu çalışmalar sonucunda öneriler 

ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmanın ana amacı uzay güvenliği ile siber güvenliğin 

ayrı alanlar olmadığını ve iki alanında aslında birbirinin tamamlayıcısı olduğunu göstermek ve 

bu çerçevede devletlerin ve uluslararası örgütlerin sadece kendi kritik altyapılarını değil aynı 

zamanda uzayın kritik altyapısını da düşünmeleri gerektiğini ortaya koymaktır. Sonuç itibariyle, 

uydular ve uzay araçları gibi varlıklar siber saldırılara karşı savunmasızdır. Günümüzde ulaşım, 

enerji, finans, iletişim ve hatta gıda sektörü de uzaya bağlı bir şekilde faaliyette bulunmaktadır 

ve uzayla ilgili siber güvenlik açıkları acil bir durum olarak ele alınmalı ve çözüme 

kavuşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Uzay Güvenliği, Siber Güvenlik, Kritik Altyapı, Siber Saldırı, Uluslararası 

Toplum. 
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SPACE CYBER SECURITY 

ABSTRACT 

 Together with technological developments, people have become more aware of the events 

taking place anywhere in the world, and these new technological developments have facilitated 

the life of mankind and enabled the mechanisms of the state to operate quickly. On the other 

hand, with the development of technology, states and international organizations have had to 

face cyber-attacks or cyber threats. In this context, states have started to protect their critical 

infrastructures and have started to produce policies in order to provide cyber security. The fact 

that states constantly work on the vulnerabilities or weaknesses of their critical infrastructures 

and this causes them to neglect the vulnerability of attacks of the satellites in space. In other 

words, the state has prioritized its cyber security and did not take into account the attacks 

against space. In fact, space security and cyber security are two areas intertwined, because it is 

clear that the world's most critical infrastructures, such as satellites, communications, air 

transport, finance and other commercial services and defence systems, are clearly linked to 

space infrastructure. While these critical infrastructures in space are vulnerable to attack, any 

major cyber-attack to be made here will adversely affect the world, which is dependent on 

technology, which will cause problems both economically and psychologically to states. In 

addition, the cyber-attacks which target the critical national infrastructure such as fraudulent e-

mails, malware attacks, DDOS and hacking attacks on communication networks can also be 

made to the satellites in space and target the control systems. These attacks, as in the case of 

cyber-attacks, would be the attacks of states to states, as well as attacks by organized groups and 

terrorists. In the international system, it is important for states to act together in order to solve 

this problem and to meet on common ground, but also to establish a legal basis. In this context, 

the studies on space security and cybersecurity will be examined and the missing points of these 

studies will be determined, and as a result of these studies, suggestions will be made. The main 

purpose of this study is to show that space security and cyber security are not separate areas and 

are actually complementary in both areas, and that in this framework, states and international 

organizations should not only think of their critical infrastructures but also the critical 

infrastructure of space. As a result, assets such as satellites and spacecraft are vulnerable to 

cyber-attacks. Nowadays, transportation, energy, finance, communication and even the food 

sector operate in a space-bound manner, and cyber security vulnerabilities related to space 

should be handled and resolved as an emergency. 

Keywords: Space Security, Cyber Security, Critical Infrastructure, Cyber Attacks, International 

Community. 

 

  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

79 
 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ VE SİBER GÜVENLİK 

Dr. Öğr. Üyesi Fulya KÖKSOY KAVAK 

Batman Üniversitesi, İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler A.B.D., fulya.koksoy@batman.edu.tr, 

ÖZET 

 Geleneksel güvenlik yaklaşımlarında, güvenlik sorunları salt askeri tehditler bağlamında ele 

alınmaktadır. Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde, güvenlik sorunlarının kabuk değiştirerek 

çeşitlenmeye başladığı görülmektedir. Bu noktada güvenlik sorunları; iklimden teröre, çevreden 

insana, organize suçlardan ekonomiye doğru çok farklı ve geniş bir skala çerçevesinde 

yaşanmaya başlamıştır. Güvenlik sorunlarının çeşitlenmesi ekseninde ortaya çıkan önemli bir 

diğer sorun da siber alana ilişkindir. Siber güvenlik her ne kadar teknik bir bağlamda ele alınsa 

da bir tarafta devlet diğer tarafta birey, toplum ve uluslararası örgütler çerçevesinde ön plana 

çıkarak farklı aktörleri etkilemektedir. Söz konusu bu durum, Soğuk Savaş sonrası güvenlik 

sorunlarının çeşitlenmesine ek olarak güvenlik sorunlarında yer alan aktörlerin sadece devletler 

olmadığı ve bu noktada süreçte yeni süjelerin yer aldığına ilişkin yeni güvenlik çalışmaları 

savını da kanıtlar niteliktedir.   Öte yandan siber kavramı ve bu doğrultuda siber güvenlik, hem 

geleneksel hem de çağdaş güvenlik yaklaşımları bağlamında analiz edilen yeni bir kavramdır. 

Her ne kadar uzun yıllar güvenliğe ilişkin akademik literatürde üzerinde yeterince 

odaklanılmasa da bilgi ve iletişim teknolojilerinin çığır açan bir boyutta gelişim göstermesini 

takiben güvenlik ve siber alanın ortak bir noktada kesiştiği ve son dönemde söz konusu alana 

yönelik hem akademik ilginin arttığı hem de devletler bazında politikaların geliştirildiği 

görülmektedir. Nitekim, olası tüm tehditlere karşı siber uzaydaki verileri korumaya yönelik hem 

teknik hem de teknik olmayan bir dizi faaliyet ve önlemin alınmasını ifade eden siber güvenliğe 

ilişkin çeşitli politikalar Çin Halk Cumhuriyet’i tarafından takip edilmektedir.  

 Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) yüksek profilli bir nüfusa sahip olması, reform ve dışa açılım 

politikasıyla küresel sisteme entegre olması, yükselen ekonomik bir profil ile içe dönük, reaktif 

bir dış politika eğiliminden dışa dönük ve proaktif bir dış politika eğilimine yönelmesi, Asya-

Pasifik coğrafyası dışında da sergilediği aktif politikalar çerçevesinde hem bölgesel hem de 

küresel düzlemde ön plana çıkmaya başlaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi 

beş üyesinden birisi olması ekseninde veto hakkına sahip olması, zengin doğal kaynaklara sahip 

olması, gelişen teknolojisi ve askeri kapasitesi doğrultusunda uluslararası sistemin önemli 

aktörlerinden biri konumuna yükselmiştir. Mevzubahis özelliklerine ek olarak Çin, siber 

kapasitesini de her geçen gün güçlendirmeye çalışmaktadır. Nitekim Çin, 2000’li yıllarla 

beraber siber alanda yaşanan büyük ilerlemeler ekseninde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

ve Rusya Federasyonu (RF) arasında devam eden siber rekabet alanında yer almaya başlamıştır. 

Bu noktada Çin’in  askeri kapasitesi ve ulusal güvenlik sistemini güçlendirme, 1978’den 

günümüze öncelikli politikası olan ekonomik kalkınmasını artırma amacına dönük olarak siber 

güvenlik politikasını geliştirmeye ve küresel bir siber güce dönüşmeye çalıştığı görülmektedir. 

Öte yandan ülkemizdeki siber alana yönelik akademik literatür analiz edildiği takdirde, 

uluslararası platformda önem arz eden ve özellikle yükselen bir eko- güce dönüşen Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin siber güvenlik politikalarına ilişkin çalışmaların yetersiz olduğu tespit 

edilmektedir. Bu bağlamda çalışmada ÇHC’nin siber güvenlik politikaları analiz edilmektedir. 

Bu yönde bir çalışma oluşturulmasındaki amaç ise günümüz küresel sorunları bağlamında siber 

güvenliğin ve uluslararası sistemin önemli, etkin oyuncularından biri olan Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin önem arz etmesi çerçevesinde ülkemizdeki akademik literatüre katkı 

mailto:fulya.koksoy@batman.edu.tr
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sağlamaktır. Söz konusu çalışmada “ÇHC’nin siber güvenlik politikalarını neden ve ne şekilde 

oluşturduğuna” ilişkin temel araştırma problemine cevap bulunması noktasında nitel araştırma 

yöntemi kullanılmakta olup, mevzubahis konuya dair önem arz eden birincil ve ikincil 

kaynakların özetlenmesi ve yorumlanmasına dayanan betimsel analiz ile veriler analiz 

edilmektedir.   Yapılan analiz sonucunda ÇHC’nin siber güvenlik politikasının teoride açık ve 

belirgin olduğu ancak uluslararası platforma büyük ölçüde kapalı olması ve pratik boyutunun 

somut olarak öngörülebilir olmaması ekseninde Batılı devletlerin siber uzay ve ÇHC 

denklemine kuşkulu yaklaştığı ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, hem Çin’in bilişim sektörü 

bağlamında önemli bir pazar hem de küresel düzlemde etkin bir aktör olması ekseninde siber 

uzay alanı ile ilgili ÇHC tarafından atılan her adım küresel sistemdeki diğer aktörler tarafından 

dikkatle takip edilmektedir. Öte yandan Çin’in özellikle ulusal güvenliğini sağlamak, mevcut 

ekonomisini daha fazla güçlendirmek ve siber alanda kaydedeğer bir güç haline dönüşmek 

amacıyla siber güvenlik politikasını geliştirmeye devam edeceği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca 

Çin’in siber güvenliğini güçlendirmeye ve uluslararası bilgi teknolojisi endüstrisinden izole 

şekilde kendi bilgi teknolojisini daha fazla geliştirmeye yönelik gösterdiği çaba, teknolojik 

bağımsızlıkla da ilişkilidir ki 2017 yılında yürürlüğe giren Çin’in Siber Güvenlik Yasası bu 

hususu kanıtlar niteliktedir. Sonuç olarak, siber güvenlik politikaları ekseninde ortaya konan 

Çin’in Siber Güvenlik Yasası kapsam, etki ve uygulama bağlamında hem ulusal hem 

uluslararası platformda önem arz etmekte ve merak uyandırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, Siber Güvenlik, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), ÇHC’nin Siber 

Güvenlik Politikası. 

 

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND CYBER SECURITY 

ABSTRACT 

 Security problems are taken in the light of the pure military threats in traditional security 

approaches. But after the Cold War period, it is seen that security problems have started to 

diversify by changing shell. At this point, security issues have started to be experienced in a 

very broad and different framework from climate to terror, from environment to people, from 

organized crime to the economy. Another important problem arising from the diversification of 

security problems is related to cyber space. Although cyber security is handled in a technical 

context, it influences different actors because of coming into forefront of it in the framework of 

the state on the one hand and the individual, community and international organizations on the 

other. This situation also proves in addition to the diversification of post-Cold War security 

problems, the argument for new security studies that actors involved in security problems are 

not only states and that new subjects are involved in the process. On the other hand, cyber 

concept and cyber security is a new concept analyzed in the context of both traditional and 

contemporary security approaches. Although the academic literature on security has not been 

sufficiently focused on for many years, it has been observed that security and cyber space 

intersect at a common point following the development of information and communication 

technologies in a groundbreaking dimension, and that both academic interest has been increased 

and policies have been developed on the basis of states in this field recently. Indeed, the 

People's Republic of China is pursuing various policies on cyber security which implies a series 
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of both technical and non-technical activities and measures to protect data in cyberspace against 

all possible threats. 

 The People's Republic of China (PRC) has become one of the most important actors of the 

international system because of its high profile population, integrating into the global system 

through the reform and outward opening policy, shifting from an inward, reactive foreign policy 

trend to an outward-oriented and proactive foreign policy trend with a rising economic profile, 

and coming into the forefront in both regional and global levels in the framework of its active 

policies outside the Asia-Pacific geography, having the right to veto within the framework of 

being one of the five permanent members of the United Nations Security Council, having rich 

natural resources, developing technology and military capacity.  In addition to its 

aforementioned features, China is also trying to strengthen its cyber capacity day by day. As a 

matter of fact, China has started to take place in the field of cyber competition between the 

United States of America (USA) and the Russian Federation (RF) in the direction of the great 

advances in cyber field since 2000s. At this point, it is seen that China has been trying to 

develop its cyber security policy and turn into a global cyber power with the aim of 

strengthening its military capacity and national security system and increasing its economic 

development which has been priority policy since 1978. On the other hand, if the academic 

literature on the cyber field in our country is analyzed, it is found that the studies on the cyber 

security policies of the People's Republic of China, which has become an important and a rising 

eco- power in international platform, is inadequate. In this context, cyber security policies of 

PRC are analyzed. The aim of this study  is to contribute to the academic literature in our 

country within the framework of the importance  of the cyber security in the context of today’s 

global problems and the People's Republic of China which is one of the most important and 

effective players in international system. In this study, qualitative research method is used to 

find answers to the basic research problem about why and how the PRC forms cyber security 

policies have been formed and the data is analyzed by descriptive analysis based on 

summarizing and interpreting the important primary and secondary sources dealing with this 

issue. As a result of the analysis, it is seen that the PRC cyber security policy is open and 

distinct in theory but it is largely closed to the international platform and its practical dimension 

is not clearly foreseeable, for this reason Western countries are skeptical about the cyber space 

and PRC equation. In addition to this, every step taken by the PRC on cyber space is closely 

monitored by other actors in the global system both because China is an important market in the 

information sector and an active actor on the global level. On the other hand, it is concluded that 

China will continue to develop its cyber security policy in order to ensure its national security, 

strengthen its current economy and become a significant power in the cyber field. In addition, 

China's efforts to strengthen cyber security and further develop its own information technology 

isolated from the international information technology industry, are also associated with 

technological independence, which is proven by China's Cyber ‘s Security Law that came into 

force in 2017. As a result, China's Cyber’s Security Law, which is put forward in the axis of 

cyber security policies, has been important and aroused curiosity in terms of context, impact and 

application both in national and international platform.  

Keywords: Cyber Space, Cyber Security, People’s Republic of China (PRC), PRC’s Cyber Security 

Policy. 
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ABSTRACT 

 The advent of the Internet and its commercial applications have significantly changed the 

way we socialise, shop or communicate. However, the widespread use of the Internet is not free 

from its problems. It is argued that the commercial application of the Internet has not only 

provided new opportunities for the commission of the traditional crime, but it has also given rise 

to new forms of crimes (Wall, 2007; Lee et al., 2019). Cybercrimes, “computer-mediated 

activities which are either illegal or considered illicit by certain parties and which can be 

conducted through global electronic networks” (Thomas and Loader, 2000: 14), are the 

transformation of crime in cyberspace. The recent security reports and empirical research 

suggest that economic cybercrime, which is an umbrella term utilised to define online crimes 

with the financial end, poses a significant threat to individuals, e-commerce, companies and 

governments (Levi et al., 2017; Symantec, 2019). This increased cyber threat has caused public 

tension, which motivated national and international bodies to put cybercrime and cybersecurity 

on top of their agendas (Kshetri, 2013; Wall and Williams, 2014; Holt et al., 2018). Hence, 

combatting and policing cybercrime have increasingly been stressed in many national and 

international documents (i.e. The Council of Europe Cybercrime Convention (ETS No. 185), 

The Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 

(2000)).  

 It is generally agreed that the networked global nature of the Internet poses significant 

challenges to policing cybercrime due to inherent technological complexities (Holt et al., 2019; 

Lee et al., 2019). Nevertheless, there is a dearth of empirical research examining policing 

problems of economic cybercrime through the lenses of police officers in the literature.  

 In order to address this knowledge gap in the literature, ten semi-structured interviews were 

conducted with police officers working in cybercrime departments in the UK and three semi-

structured interviews were done with experts working on IT departments of the local 

governments. The qualitative content analysis method was utilised to address the research 

question: “What are the policing problems of cybercrime police units in the UK”. The aims of 

this research were two-fold: documenting the problems police officers working in cybercrime 

departments experienced and discerning police officers’ perceptions related to the role of public 

police in the wider policing assemblage. An iterative coding process was applied with the help 

of QSR NVIVO qualitative analysis software while coding and thematising interview contents. 

 Analysis of interviews conducted with police officers and cybercrime experts suggests that 

policing economic cybercrime is a multidimensional complex issue involving both national and 
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international actors together with police forces. The findings with regards to first research aim 

suggested that; 

* Underreporting of economic cybercrime incidents,  

* A large volume of cybercrime cases exceeding the capacity of cybercrime units located in 

major cities,  

* Lack of international collaboration, 

* Cybersecurity skill gap are the major challenges faced by police officers working in 

cybercrime departments.  

With regards to police officers’ perceptions related to policing economic cybercrime, the 

research findings indicated that; 

* Police officers interviewed were mostly tentative about the extent and the role of private 

policing of economic cybercrime cases.  

* Ambiguity around ethical issues of private policing appears to fuel these concerns.  

* Enhancing cyber intelligence efforts and emphasis on prevention and protection the roles 

of economic cybercrime policing are the other themes emerged from the analysis of data. 

 National and international initiatives such as UK Cybercrime Strategy 2016/2021 place 

emphasis upon reducing disparities among national jurisdictions and creating strong 

coordination between policing bodies and other private and governmental actors of 

cybersecurity to alleviate policing problems of cybercrime (Ellis and Mohan, 2019). Despite 

these efforts, there is a lack of empirical studies on this issue. This empirical research examining 

challenges policing of economic cybercrime through police officers’ lenses contributes to 

cybercrime/cybersecurity literature by documenting several challenges cybercrime units have 

experienced.  

 The concept of the policing has evolved, and it is no longer restricted to public police (Yar, 

2013; Button, 2019). Several actors such as Internet services providers, private companies like 

Facebook, Twitter and NGOs (i.e. Internet Watch Foundation) may have several responsibilities 

in regulating and governing the Internet. Wall (2010: 17) defines these bodies involved in the 

regulation and the governance of the Internet as “cybersecurity assemblage”. The findings of 

this research suggest that unrealistic public demands and expectations from public police 

exacerbate the policing problems while placing the onus of combatting cybercrime on public 

police. It appears that public police need to define its role in broader cybersecurity assemblage. 

New strategies expanding the responsibilities of police forces from the investigation of the 

cybercrimes to providing coordination and collaboration between cybersecurity actors, 

preventing cybercrime and protecting netizens should be devised.  

 Moreover, in order to provide a strong response to economic cybercrime attacks, the issue of 

integrating and coordinating private cybercrime policing with public policing should also be 

considered within the realm of national and international cybersecurity strategies. Lastly, a 

mutual collaboration between intelligence and cybersecurity units should be enhanced to 

address cyber threats arousing from organised crime. 

Keywords: Cyebrcrime, Cybersecurity, Policing, Intelligence. 
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BİRLEŞİK KRALLIKTA SİBER EKONOMİK SUÇLARIN KOLLUĞU SORUNLARI: 

KOLLUK KUVVETLERİNİN SİBER GÜVENLİK TOPLULUĞUNDAKİ ROLÜNÜN 

KOLLUK KUVVETLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

 İnternetin icadı ve onun ticari uygulamaları başta sosyalleşme, alışveriş ve iletişim 

yöntemlerimiz olmak üzere hayatımızı önemli oranda değiştirmiştir. Fakat İnternetin bu geniş 

kapsamlı kullanımı bir takım problemleri de beraberinde getirmiştir. İnternetin ticari maksatlı 

uygulamaları sadece geleneksel suçların işlenmesi için yeni olanaklar sağlamamış, aynı 

zamanda yeni suç türlerinin doğmasına da neden olmuştur (Wall, 2007; Lee vd., 2019). 

“Yasadışı veya zararlı olarak değerlendirilebilen, küresel elektronik ağlar vasıtasıyla bilgisayar 

destekli olarak işlenen” suçlar olarak tanımlanan siber suçlar (Thomas ve Loader, 2000:14), 

suçun siber uzayda dönüşüme uğramış formudur. Son güvenlik raporları ve bilimsel araştırmalar 

finansal gelir elde etmek maksadıyla İnternet üzerinden işlenen tüm suçları ifade eden genel bir 

terim olan siber ekonomik suçların elektronik ticaret, firmalar ve hükümetler için önemli bir 

tehdit oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Levi vd., 2017; Symantec, 2019). Bu artarak devam 

eden güvenlik riskleri halk arasında endişelerin yükselmesine neden olmuş, ulusal ve 

uluslararası kuruluşları siber suçları ve siber güvenliği ajandalarının en başına koymaları 

yönünde motive etmiştir (Kshetri, 2013; Wall ve Williams, 2014; Holt vd., 2018). Böylece, 

siber suçlarla mücadele ve siber suçların kolluğu konuları ulusal ve uluslararası resmi belgelerde 

artarak vurgulanmaktadır (örneğin, Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi (ETS No. 185), 

Suçların Önlenmesi ve Suçluların Muamelesi Hakkındaki Onuncu Birleşmiş Milletler 

Konferansı (2000)). 

 İnternet teknolojilerinin kendilerine has özelllikleri ile her geçen gün daha da karmaşık hale 

gelen İnternetin küresel ağlara dayalı doğasının siber suçların kolluğuna önemli zorluklar 

çıkardığı kriminoloji literatüründe genel bir kabul görmektedir (Holt vd., 2019; Lee vd., 2019). 

Buna rağmen, literatürde siber ekonomik suçların kolluğunun, kolluk personelinin bakış açısıyla 

inceleyen bilimsel araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. 

 Literatürdeki bu bilgi açığını gidermek maksadıyla, Birleşik Krallık siber suçlarla mücadele 

birimlerinde görevli on polis memuru ve yerel yönetimlerin İnternet Güvenliği birimlerinda 

görevli üç siber güvenlik uzmanı ile yarı biçimsel mülakatlar icra edilmiştir. Araştırma 

sorumuzu (“Birleşik Krallıktaki siber suçlarla mücadele birimlerininin karşılaştığı sorunlar 

nelerdir”) yanıtlamak maksadıyla nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Mülakat içeriğinin 

analizi esnasında nitel analiz yazılımı QSR NVIVO kullanılarak döngüsel bir kodlama 

prosedürü uygulanmıştır. 

 Siber suçlarla mücadele birimlerinde görevli polisler ve siber suç uzmanlarıyla yapılan 

mülakatların analizi, siber suçlarla mücadelenin kolluk kuvvetlerinin yanı sıra ulusal ve 

uluslararası aktörleri de kapsayan çok boyutlu ve karmaşık bir konu olduğunu ortaya 

koymaktadır. Araştırmamızın ilk boyutu olan kolluk personelinin karşılaştığı sorunlar 

kapsamında; 

*  Siber suç olaylarının kolluğa yeterince bildirilmemesi,  

* Büyük şehirlerde konuşlu siber suçlarla mücadele birimlerinin kapasitelerini aşan 

yoğunlukta siber suç olaylarının meydana gelmesi,  

* Uluslararası işbirliği eksikliği, 
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*  Siber suçlarla mücadelede uzmanlık eksikliği en önemli sorunlar olarak ortaya çıkmıştır.  

Araştırmamızın diğer boyutu olan Birlesik Krallık kolluk personelinin siber güvenlik 

topluluğuna ve bu topluluk içerisinde yerel kolluk birimlerinin alacağı role ilişkin algıları 

kapsamında; 

* Kolluk birimlerinin özel güvenlik firmalarının siber ekonomik suçların kolluğunda 

alacakları rol ve bu rolün boyutları konusunda çekincelerinin olduğu, 

* Kolluk hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik etik ilkeler etrafında yoğunlaşan 

belirsizliklerin bu kaygıları arttırdığı, 

* Siber istihbarat çabalarının arttırılması ve siber ekonomik suçların kolluğunda kolluğun 

önleme ve koruma görevlerine ağırlık verilmesi gerekliliğini tespit etmiştir. 

 Birleşik Krallık Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi 2016/2021 gibi ulusal ve Avrupa Konseyi 

Siber Suçlar Sözleşmesi (ETS No. 185) gibi uluslararası inisiyatifler siber suçların kolluğu 

sorunlarını azaltmak için devletlerin yerel yasaları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve 

kolluk kuvvetleri ile diğer özel ve resmi aktörler arasında sıkı bir koordinasyon kurulması 

hususlarını vurgulamaktadır (Ellis ve Mohan, 2019). Bu gayretlere rağmen literatürde bilimsel 

araştırmaların azlığı dikkat çekmektedir. Kolluk kuvvetlerinin bakış açısıyla siber ekonomik 

suçların kolluğu sorunlarını inceleyen bu çalışmamız siber suçlar birimlerinde görevli kolluk 

personelinin karşılaştığı sorunları tespit ederek siber suçlar/siber güvenlik literatürüne katkıda 

bulunmaktadır.  

 Kolluğun genişleyen yeni tanımı kapsamında siber suçlarla mücadele ve siber  güvenliğin 

sağlanmasında yerel kolluk kuvvetlerinin yanı sıra İnternet servis sağlayacıları, Facebook, 

Twitter gibi özel firmalar ile İnternette gayrı resmi kuralları ortaya koyan sivil toplum örgütleri 

(örneğin, İnternet Takip Vakfı) gibi farklı aktörlere de bir takım sorumluluklar düşmektedir 

(Yar, 2013; Button, 2019). David Wall (2010:17) bu aktörlerin oluşturduğu yapıyı “siber 

güvenlik topluluğu” olarak adlandırmaktadır. Araştırmamız siber suçlarla mücadele 

sorumluluğunu topyekün kolluk kuvvetlerinin omuzlarına yükleyen, toplumun gerçekçi 

olmayan istek ve beklentilerinin siber suçların kolluğu sorununu daha da kötüleştirdiğini ortaya 

koymaktadır. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin siber güvenlik topluluğundaki rolünün 

tanımlanması önem arz etmektedir. Kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunun suçun araştırılması ve 

kovuşturulması ile sınırlı kalmayacak şekilde, siber güvenlik aktörleri arasındaki koordinasyon 

ve işbirliğinin sağlanması, siber suçların önlenmesi ve İnternet kullanıcılarının korunması 

konularını da kapsayan yeni stratejilerin üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Ayrıca, Siber ekonomik suçlarla etkili bir mücadele için özel siber güvenlik firmalarının 

resmi kolluk birimleri ile koordinasyonun nasıl yapılacağı hususu da ulusal ve uluslararası siber 

güvenlik stratejileri kapsamında değerlendirilmelidir. Son olarak, organize suç örgütlerinin 

yarattığı tehditlere önlem almak maksadıyla istihabarat birimleri ve siber suçlarla mücadele 

birimlerinin karşılıklı işbirliği arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Suçlar, Siber Güvenlik, Kolluk Yönetimi, İstihbarat. 
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TÜRKİYE’DE GÜVENLİK POLİTİKALARININ DÖNÜŞÜMÜ VE TERÖRLE 

MÜCADELE KAPSAMINDA ZEYTİNDALI HAREKÂTININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Hasan ACAR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Işıklar JAMYO, acarhasan@jandarma.gov.tr 

ÖZET 

 Güvenlik kavramı, içinde bulunduğumuz çağın en büyük problem alanlarından biri haline gelmiştir. 

Günümüzde devletler vatandaşlarının refah içinde yaşamasından daha çok onların daha güvenli bir 

ortamda barış içerisinde yaşamasına yönelik politikalar geliştirme gayreti içerisindedir. Bu gayret, ulusal 

güvenliği tehdit eden iç ve dış unsurlara karşı esnek bir takım devlet politikaları geliştirmeyi zorunlu 

kılmaktadır.  

 Türkiye Cumhuriyeti, bölgesel bir güç unsuru olarak bir süredir iç sınırlarında PKK terör örgütü ile 

mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Son yıllarda bu mücadeleye sınır ötesinde ortaya çıkan farklı 

devletlerin güdümündeki yeni terör unsurları dâhil olmuştur. Sınırlarının hemen ötesinde gelişen olaylar, 

Türkiye Cumhuriyeti’ni güvenlik politikalarının ağırlık merkezini değiştirmeye sevk etmiştir. Bunun 

yanında terörle mücadelede alışılmışın dışında yeni taktik ve stratejiler geliştirme zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Güvenlik politikalarının ağırlık merkezi ile terörle mücadele taktiklerinin değişmesinde, 

bölgede faaliyet gösteren terör unsurlarına uluslararası alanda verilen devlet destekleri önemli rol 

oynamıştır. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti, sınırları ötesinde cereyan eden terör olaylarını, üzerinde 

oynanmakta olan makro politikaların bir parçası olarak değerlendirmiştir. Yapılan bu değerlendirme ile 

bölgede inisiyatif sağlayıcı kararlı adımlar atılmıştır.  

 Bu adımlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın Suriye kolu olarak faaliyet gösteren 

PYD terör örgütüne yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtını icra 

etmiştir. Bu harekâtın amaçlarını genel olarak; PKK’nın Doğu Akdeniz’e ulaşmasını engellemek, 

Suriye ile olan sınır güvenliğini sağlamak, ABD’nin terör örgütlerine olan desteğini engellemek, 

PKK/PYD’nin Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye sızmasının önüne geçmek, Tel Rıfat bölgesinin 

güvenliğini sağlayarak sivil vatandaşların evlerine geri dönüşünü hızlandırmak ve güvenliğin 

sağlanmasıyla bölgesel üstünlüğü sürdürmek olarak ifade etmek mümkündür.  

 İcra edilen Zeytin Dalı Harekâtı ile Türkiye Cumhuriyeti, bölgesel güvenlik politikalarında kalıcı 

barışın tesis edilmesi konusundaki kararlılığını göstermiştir. Bunun yanında ABD’nin Türkiye 

Cumhuriyeti’ni bölgede saf dışı etmeye yönelik izlediği politikalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İlan 

edilmesiyle birlikte iç ve dış basında önemli yer tutan Zeytin Dalı Harekâtı, önemli bir takım sonuçları 

ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında bölgedeki sorunların günümüzde de devam etmesi, harekâtın 

sonuçlarını gelecekte yeniden değerlendirmeyi gerektirecektir. Harekât, Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD, 

Rusya ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, Zeytin Dalı 

Harekâtı’nı askeri bir harekâttan ziyade Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel güvenlik politikaları ve 

terörle mücadelede geliştirdiği yeni stratejiler üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır.  

 Bu çalışmada harekâtın ortaya çıkış nedeni, iç ve dış basında yansımaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ABD, Rusya ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerine etkisi ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu kapsamda 

yapılan geniş bir literatür taraması yoluyla Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel kaygılarının haklılığı ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit olarak yürütülen politikalar ifade edilecektir.  

 Bu çalışmanın literatüre olan katkısı, harekâtın askeri ve siyasi boyutlarının yanında uluslararası ve 

bölgesel güvenliğe olan etkisinin Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik politikalarındaki dönüşüm 
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bağlamında değerlendirilecek olmasıdır. Terörle mücadelede sert güç kullanımından ziyade yerel 

unsurlardan istifade ile yerel unsurların eğitilmesi ve donatılmasıyla birlikte icra edilen operasyonlar, 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede verimli sonuçlar almasını sağlamıştır.  

 Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti, dünyada güvenliğin dönüşüm sürecine gösterdiği uyum ile 

bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir aktör olmayı devam ettirecektir. Terörün sürekli değişen 

küresel yüzü karşısında politikalarını geliştiren ve güncelleyen Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde kendisi 

ile istişare edilmeden adım atmanın mümkün olmadığı bir güç unsuru olma konumunu sürdürecektir. 

Anahtar Kelimeler : Güvenlik Politikaları, Terörle Mücadele, Bölgesel Güvenlik, PYD Terör Örgütü, 

Zeytin Dalı Harekâtı. 

 

THE EVALUATION OF OLIVE BRANCH OPERATION WITHIN SECURITY POLICIES 

TRANSFORMATION AND COMBAT TERRORISM IN TURKEY 

ABSTRACT 

 The concept of security has become one of the biggest problem areas of our time. Today, states are 

more concerned with developing policies to ensure that their citizens live in peace in a safer 

environment rather than living in prosperity. This effort necessitates the development of a flexible set of 

state policies against internal and external elements that threaten national security. 

 The Republic of Turkey is a time element as a regional power struggle with the PKK terrorist 

organization in the internal borders is continuing with determination. In recent years, this struggle has 

been accompanied by new elements of terrorism, driven by different states that have emerged across 

borders. The events just beyond the border, has shipped to change the center of gravity of the security 

policy of the Republic of Turkey. In addition, the necessity to develop new tactics and strategies in the 

fight against terrorism has emerged. The international support of the terror elements operating in the 

region has played an important role in changing the center of gravity of the security policies and the anti-

terror tactics. Thus, the Republic of Turkey, terrorist events occurring beyond its borders, being played 

on assessed as part of macro policies. With this evaluation, the initiative has taken decisive steps in the 

region. 

 As one of these steps, the Turkish Armed Forces conducted the Operation of the Olive Branch in 

Afrin region on 20 January 2018 for the PYD terrorist organization, which operates as the Syrian branch 

of the PKK. The objectives of this operation in general; to prevent PKK from reaching the Eastern 

Mediterranean, to ensure that border security with Syria, to prevent US support for the PKK / PYD 

terrorist organization to avoid the leakage out Amanos of Turkey, to return their homes of civilians by 

ensuring the safety of Tel Rifat region and to maintain regional supremacy by ensuring security. 

 Carried Olive Branch Operations with the Republic of Turkey has demonstrated its commitment to 

lasting peace in regional security policy. In addition to pure foreign policy towards the Republic of 

Turkey in the region, the US has failed. The operation of the Olive Branch, which has an important 

place in the domestic and foreign press with its announcement, has produced a number of important 

results. In addition, the ongoing problems in the region will require re-evaluation of the results of the 

operation in the future. Operations Republic of Turkey, the US, has revealed different results in their 

relations with Russia and the European Union. In this study, Olive Branch Operation regional security 

policy rather than a military operation in the Republic of Turkey and aims to evaluate out new strategies 

developed in the fight against terrorism. 
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 In this study revealed the cause of the output operation, external and internal reflections in the press, 

the Republic of Turkey in the United States, its impact on relations with Russia and the European Union 

will be judged separately. In this context, justness of regional concern of the Republic of Turkey through 

an extensive literature survey carried out and will be expressed policies as a threat to the security of the 

Republic of Turkey. 

 Contribution to the literature of this study, alongside the military and political dimension of the 

operation, is to be evaluated the effect of international and regional security in the context of 

transformation in the Republic of Turkey's security policy. The operations carried out with the use of 

local elements rather than harsh use of force in the fight against terrorism and the training and equipping 

of local elements have enabled the Turkish Armed Forces to achieve fruitful results in the fight against 

terrorism. 

 As a result, the Republic of Turkey, will continue to be an important actor compliance with the 

security in the world to show the transformation process in maintaining regional security. In the 

constantly changing the face of global terrorism, the Republic of Turkey, will develop policies and will 

maintain its position as a power element to take steps without consultation with him is not possible in the 

region. 

Keywords: Security Policies, Counter Terrorism, Regional Security, PYD Terrorist Organization, 

Operation of Olive Branch. 
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TÜRKİYE'NİN SURİYE’NİN AFRİN BÖLGESİNE 2018’DE İCRA ETTİĞİ ZEYTİN 

DALI HAREKÂTI HAKKINDA POLİTİK VE ASKERÎ DEĞERLENDİRME 

Dr. Ali Bilgin VARLIK 

İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, bilginvarlik@gmail.com 

ÖZET 

 Türkiye'nin 20 Ocak-26 Mart 2018 tarihleri arasında Suriye'nin Afrin bölgesine icra ettiği 

Zeytin Dalı harekâtı, terörle mücadele kapsamında yaratmış olduğu politik ve askerî etkileri 

itibariyle önemli bir nirengi oluşturmuştur. 2017’de icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan 295 

gün gün sonra başlayan bu harekât, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığındaki istikrarı 

gösterdiği kadar sınır ötesindeki güvenlik ortamını şekillendirmedeki stratejik planının ikinci 

aşamasını oluşturması itibariyle dikkat çekicidir. Harekât, askerî olduğu kadar uluslararası ve iç 

politikaya, ekonomiye ve insani zorunluluklara ilişkin yönleriyle güvenlik bilimlerinin ilgi 

alanlarını büyük çoğunlukla kapsayan hususları içermektedir. 

 Bu bildirinin amacı, Zeytin Dalı Harekâtı’nın politik ve askerî veçhelerini, dış politika ve 

harekât analiz metodolojisiyle incelemek ve bu unsur arasındaki karşılıklı etkileşimi ortaya 

koymaktır. Çalışmanın temel tezleri politik ve askerî olmak üzere iki hususu içerir. Politik 

bakımdan, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türkiye’nin Suriye politikasının orta erimli stratejisinin (3-

5 yıl) Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan sonraki ikinci aşaması olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır. 

Askerî bakımdan ise bu harekâtta konvansiyonel muharebe şekillerinden farklılıklar içeren bir 

savaşma konseptinin uygulandığını saptamaktır. 

 Bildiri giriş ve sonuç dışında üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm politik analizi 

ikinci bölüm askerî analizi, üçüncü bölüm ise bu sorgulama ve saptamalardan çıkarılan 

değerlendirmeyi kapsamaktadır. 

 Harekâtın politik veçhesini içeren birinci bölümde öncelikle harekâtın arka planını oluşturan 

kronolojik olaylara, askerî müdahaleyi zorunlu kılan koşul ve dinamiklere yer verilmiştir. 

Müteakiben harekât bölgesinin jeopolitik analizi yapılmıştır. İnceleme yöntemi olarak neorealist 

paradigmanın üç imgesi esas alınmıştır. Bu kapsamda, politik liderlik (bireysel düzey), devlet ve 

uluslararası sistem temel inceleme düzeyleri olarak alınmıştır. Bunlara ilaveten bölgedeki devlet 

dışı aktörlerin politik seviyedeki analizine de yer verilmiştir. Politik incelemede ayrıca harekâtın 

iç ve uluslararası hukuk bakımından dayanakları ve gerekçeleri ortaya konmuştur. 

 Askerî analizi içeren ikinci bölümde öncelikle harekâtın askerî literatürdeki konumu 

tartışılmıştır. Bu kapsamada sınırlı güç kullanma kavramı üzerinde durulmuştur. Müteakiben 

bölgenin askerî bakımdan analizi; bölgenin geçmişte ve halihazırdaki politik-askeri önemi, arazi 

yapısı ve bitki örtüsü, iklim ve hava koşulları, manevra ve ulaştırma olanakları ve demografik 

yapısı alt başlıklar altında özetle incelenmiştir. Bu bölümü bölgedeki terörist yapılanmaların 

askerî bakımdan incelenmesi takip etmiştir. Bu kapsamda, terörist oluşumların kuvvetine, 

tertibatına, terkibine, geçmişte ve halihazırda askerî bakımdan anlam taşıyan faaliyetlerine, 

sahip oldukları ana harp silah ve araçlarına, askerî imkân ve kabiliyetlerine yer verilmiştir.  

 Zeytin Dalı Harekâtı’nın cereyan tarzı, birer haftalık dönemleri kapsayan ayrıntıda 

incelenmiştir. Bu kapsamda kara harekâtının safhalarına ilâve olarak hava harekâtında sorti 

sayıları, vurulan hedef miktarı incelenmiştir. Bunlara ilâve olarak, tesirsiz hale getirilen terörist 

miktarı, askerî ve sivil kayıplar gibi ampirik verilere yer verilmiştir. Bu bölümde ayrıca hava 
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harekâtı kapsamında Zeytin Dalı Harekâtı’nın ABD’nin liderliğinde koalisyon güçleri 

tarafından Musul ve Rakka’da icra edilen hava harekâtları ile kullanılan uçak, vurulan hedef ve 

sivil kayıp ölçütleri üzerinden karşılaştırmalı analizine yer verilmiştir. 

 Bildirinin üçüncü bölümü önceki bölümlerde yer alan analizler üzerine inşa edilen politik ve 

askerî sonuç ve değerlendirmeyi kapsamaktadır. Bu kapsamda öne çıkan hususlardan bazıları 

özetle şöyledir: 

 Politik seviyede: 

- Harekât gerek iç hukuk gerekse uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun olarak 

planlanıp icra edilmiştir. 

- Politik liderlik seviyesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Millî 

Güvenlik Kurulu birbirini bütünleyen ve iyi eşgüdüm sağlayan bir yaklaşım sergilemiştir. 

- Uluslararası konjonktürde mevcut olumsuzluklara karşın Dışişleri Bakanlığı, küresel ve 

bölgesel güçler arasında gerçekleştirdiği dengeleme ile askerî harekât için gerekli siyasi 

koşulları hazırlamayı başarmıştır. 

- BM kapsamında yürütülen Cenevre görüşmelerindeki tıkanıklığı aşmakta Rusya ve İran ile 

birlikte gerçekleştirilen Astana ve Soçi görüşmeler dizisinin bu dengelemede önemli bir etkisi 

olmuştur. 

- Zeytin Dalı Harekâtı, Idlib çatışmasızlık bölgesinin tesisini kolaylaştırmıştır. 

 Askeri seviyede: 

- Arazinin savunmayı kolaylaştıran coğrafi özellikleri ve terörist örgütün bölgedeki kuvveti 

nedeniyle buraya yapılacak herhangi bir harekâtın kaçınılmaz ağır kayıplara neden olacağı 

yönündeki değerlendirmelere karşın, Türk Genelkurmay’ının bu riski üstlenme inisiyatifi terörle 

mücadelede dikkat çekici bir kararlığın ifadesidir.  

- Zeytin Dalı Harekâtı müşterek harekât kapsamında başarılı örneklerden biri olarak kabul 

edilebilir.  

- Harekât, Türk Silahlı kuvvetlerinin kara kuvvetleri ağırlıklı konvansiyonel kuvvet 

oluşturma biçiminden farklılıklar içermesi nedeniyle kapsamlı yaklaşımı benimseyen bir 

savaşma konseptini ortaya koymuştur. 

- Hava kuvvetlerinin vurulan hedef/sorti sayısı oranlaması itibariyle ortaya koyduğu 

performansın başarısı DAEŞ’e karşı oluşturulan koalisyon kuvvetlerinin benzer ölçekteki hava 

harekâtları ile karşılaştırıldığında daha doğru bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

- Stratejik denge seviyesine ulaşan terör örgütlerinin konvansiyonel savaş ortamındaki 

başarısızlıkları terörizmle mücadelede uygulanacak askerî stratejilerde dikkate alınmalıdır. 

Bunda terör örgütünün gaye noktasına ulaşmadan doruk noktasına erişmesinin sağlanması kritik 

önemi haizdir. 

 Bu çalışmanın literatüre temel katkısı, Zeytin Dalı Harekâtı’nın politik ve askerî 

değerlendirmesini akademik ve harekât analiz yöntemlerini birlikte ele alarak yapmış olmasında 

aranmalıdır. Böylece güvenlik çalışmalarında gerçekleştirilmesi oldukça önemsenen çok-

disiplinli araştırma metodolojisinin gerekleri yerine getirilmeye çalışılmıştır. Buna ilâve olarak 

resmi açık kaynaklar üzerinden elde edilen çok sayıda ve ayrıntılı veriden istifadeyle analitik 

incelemeye ve istatistikî karşılaştırmalı çalışmaya dayanan özgün analiz ve değerlendirmelere 

yer verilmesinin literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir 

Anahtar Kelimeler: Terörizmle mücadele, Suriye iç savaşı, Zeytin Dalı Harekâtı. 
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A POLITICAL AND MILITARY ASSESSMENT ON TURKEY'S COMBATING 

TERRORISM ‘OPERATION OLIVE BRANCH’ TO AFRIN REGION IN SYRIA IN 

2018 

ABSTRACT 

 Turkey's Operation Olive Branch (20 January-26 March 2018) to Syrian Afrin region in 

2018 set a benchmark on combating terrorism with its political and military consequences. The 

operation which commenced 295 days after the Operation Euphrates Shield, draws attention as 

showing Turkey’s consistent determinacy on fight against terrorism and as composing the 

second phase of the strategic plan to shape the security environment beyond her borders. The 

operation with issues related to international and domestic politics, economy and humanitarian 

obligations as well as military, covers majority of the fields of the security sciences. 

 The purpose of this paper is to examine both the political and military aspects of the 

Operation Olive Branch with the methodology of foreign policy and operations analysis and to 

reveal the interaction between these elements. The main thesis of the study are two folds as 

political and as military. From the political perspective it is tried to prove that the Operation 

Olive Branch is the second phase of Turkey’s mid-term (3-5 years) strategy on Syria after the 

Operation Euphrates Shield. From a military stand point, it is aimed to determine that a 

combatting concept different from the conventional warfare is applied in this operation. 

 Apart from the introduction and the conclusion, the paper is composed of three main parts. 

The first and second parts comprise political and military analysis in rows while the third part 

covers the assessments based upon these inquires and detections.  

 In the first part which covers political aspects of the operation, chronological events, 

conditions and dynamics compelling the military intervention are primarily focused as the 

background of the operation. This followed by the geopolitical analysis of the area of operation. 

Neorealist paradigm’s three images are taken into consideration as the methodology of analysis. 

In this context, political leadership (individual level), state and international system are 

considered as the level of analysis. Apart from those political analysis of the non-state actors in 

the regions are also covered. Political analysis also includes bases and justifications of the 

operation in domestic and international law. 

 In the second part which covers military analysis, primarily the position of operation in the 

literature is discussed. In this context the term ‘limited use of force’ is argued. Following in the 

military analysis of the region is briefly scrutinised under the headings of the past and present 

political-military importance of the region, terrain features and vegetation, climate and weather 

conditions, manoeuvre and lines of transportation, demographic structure. This section is 

followed by the military analysis of the terrorist structures in the region. In this context; 

manpower, location, organization, past and present militarily important activities, main battle 

vessels and armaments, military capacity and capabilities of the terrorist units are covered.   

 The conduct of Operation Olive Branch is examined in weekly basis. In this context in 

addition to phases of the land operation, the air operation is examined under the headings of air 

mission per fighter and target engagements. Additionally, empirical data such as number of 

terrorists killed in action, civilian losses and military casualties are covered. In this section a 

comparative analysis of the air operation conducted during the Olive Branch and the US lead 
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Coalition Forces air operations at Musul and Rakka is covered within the framework of fighters 

used, targets engaged and civilian losses. 

 The third part of the paper covers the political and military assessments and conclusions 

based upon the analysis in the previous parts. In this context some of the prominent detections 

are as follows: 

 Political level: 

- The operation is planned and conducted appropriate to norms and principles of both 

domestic and international law. 

- At the political leadership level Turkish Grand National Assembly, the Presidency, National 

Security Council displayed well-coordinated and seamless approach. 

- Contrary to complications at international conjuncture Turkish Ministry of Foreign Affairs 

managed to shape political circumstances made possible a military operation by balancing 

global and regional powers. 

- The Sochi and Astana negotiation process with the contribution of Russian Federation and 

Iran which help to overcome burdens at the Geneva Talks within the framework of the UN 

played a decisive role on the balancing. 

- Operation Olive Branch eased the establishment of Idlib non-aggression zone.  

 Military level  

- Contrary to considerations that any operation to the region could result inevitable heavy 

losses because of the enabling geographic features for defence and the military power of the 

terrorist organization, Turkish General Staff’s initiative in taking the risk is an attention drawing 

determinacy on combating terrorism. 

- Operation Olive Branch can be considered one of the prominent examples on joint operation 

concept. 

- Because of its differences from Turkish armed forces conventional land forces-based force 

configuration the operation sets a concept accepting comprehensive fighting approach. 

- Turkish air forces performance can be better evaluated when compared to the Coalition 

against ISIS air strikes within the framework of flight mission per engaged targets. 

- Vulnerabilities of the terrorist organizations reaching a level of strategic balance at 

conventional war fighting environment should be taken into consideration while tailoring 

strategies on combat against terrorism. At this its vitally important that the terrorist organization 

should reach to its military capacity peak before reaching the peak of goal. 

 The main contribution of the paper to literature is that it both includes the political and the 

military assessments by using academic and operational analysis methods. Thus requirements of 

multi-disciplinary research methodology which is highly prioritized at security studies strived to 

meet. 

 Additionally, it is believed that placing a genuine analysis backed by analytical research and 

statistical comparative study using numerous and detailed open-source official data could 

provide contribution to the literature. 

Keywords: Combating terrorism, Syrian civil war, Operation Olive Branch. 
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ÇATIŞMA SONRASI ÜLKELERDE YENİDEN YAPILANDIRMADA TÜRKİYE 

ÖRNEĞİ: FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKÂT BÖLGELERİ  

Doç.Dr. Cenker Korhan DEMİR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, ckdemir@gmail.com 

ÖZET 

 Yoğun çatışmalar yaşayan ülkeler, kurumsal yapılardan alt yapı eksikliklerine, maddi ve 

fiziki yetersizliklerden sosyolojik ve psikolojik unsurlara kadar birçok boyut ve değişen 

yoğunluklarda sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu eksiklik ve yetersizlikler, çatışmalar 

sonrasında icra edilen yeniden yapılandırma programlarının çok boyutlu olmasını gerektirmekte, 

askeri kapasitenin yanına sivil yeteneklerin ilave edilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzün 

savaşları sadece çatışma ortamında gösterilen beceri ile değil, sıcak çatışmalar azaldıktan sonra 

sivil-asker iş birliği ile ev sahibi ülkede yürütülen faaliyetlerin etkinliğiyle kazanılmaktadır. 

Fakat bu durum, yerel farklılıklar ve bunların doğurabileceği muhtemel çatışma alanları ile 

uluslararası ortamdan kaynaklanan baskıların yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Çatışmasızlık ortamının kalıcı barışa dönüşmesi için yerel unsurlarla beraber, ulusal çıkarlar ve 

uluslararası aktörlerin iç içe girdiği bu ortamın yönetilmesi istikrar ve yeniden yapılandırma 

faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında önem taşımaktadır. 

 Bu çalışmada, Türkiye’nin güvenlik sorunları nedeniyle Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı 

(FK) ve Zeytin Dalı (ZD) Harekâtının yapıldığı bölgelerde askeri operasyonlar neticelendikten 

sonra yürütülen istikrar ve yeniden yapılandırma faaliyetleri incelenmiştir. Çalışmanın temel 

amacı, Türkiye’nin bu faaliyetlerdeki yaklaşımını ortaya çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak üzere, 

Türkiye’nin bölgede yaptığı faaliyetler yerinde görülmüş, ilgili kişilerle görüşmeler yapılmış, 

odak grup toplantıları düzenlenmiş ve ilgili alan yazın araştırılmıştır. Çalışmada elde edilen 

veriler nitel analiz programları ile analiz edilmiştir.  

 Türkiye’nin bölgede uygulamış olduğu faaliyetler incelendiğinde “İnsani Yardım ve Sosyal 

Refah” konuları ön plana çıkmaktadır. Gıda güvenliği, barınak temini ve güvenliği, halk sağlığı, 

askeri operasyon sonrası mayın ve patlayıcı temizliği bu sektörde öne çıkan faaliyetler arasında 

bulunmaktadır. Güvenlik ile ilgili konular askeri harekatın sonrasında sağlanan istikrarlı ortam 

neticesinde ikincil plana geçmiştir. Bu sektörde Jandarma (JDT) ve Polis Danışma Timleri 

(PDT) yerel kolluk kuvvetlerini yeniden teşkilatlandırmış ve faaliyetlerine nezaret 

etmektedirler. JDT ve PDT’lerle beraber özellikle eğitim, sağlık ve altyapıyla ilgili alanlarda 

olmak üzere birçok danışma timi bölgenin yeniden yapılandırma faaliyetlerine hizmet 

etmektedir. 

 Her ne kadar çalışmanın amacı Türkiye’nin FK ve ZD bölgelerinde istikrar ve yeniden 

yapılandırma programlarının temel sütunlarını ortaya çıkarmak olsa da özellikle meskûn 

mahalde operasyonlar yürütülürken, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimlerinin etkinliğinin 

harekâtın neticelenmesinde önemli rol oynadığına şahit olunmuştur. Bu durum aynı zamanda 

uluslararası ortamda ‘hibrit’ olarak adlandırılan yeni tehditlere en uygun kuvvet yapısının 

jandarma tipi birimleri içermesi gerektiği önermesini de destekleyici yönde bir bulgudur.  

Anahtar Kelimeler: İstikrar, Yeniden Yapılandırma, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Jandarma. 
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THE CASE OF TURKEY OVER THE RECONSTRUCTION PROGRAMS IN POST-

CONFLICT COUNTRIES: THE REGIONS OF EUPHRATES SHIELD AND OLIVE 

BRANCH  

ABSTRACT 

 The countries experiencing vicious armed conflict have been facing many challenges emanated from 

various dimensions such as institutional flaws and infrastructure deficiencies, economical and physical 

shortcomings, psychological and sociological weaknesses. As such, differing aspects of conflict 

environment need to implement multi-dimensioned reconstruction programs, encompassing civilian 

capabilities beside the military ones, following the military operation phase. Contemporary armed 

struggles could not be won just through the efforts carried out by armed forces, but civil-military 

cooperation also needed. Hence, it is essential to manage local differences and international diplomatic 

pressure through local ownership in order to transform the de-conflict environment to the permanent 

peace.  

 The proceeding will present the findings of a research over the stability and reconstruction programs 

implemented by Turkey after the phase of military operation in Euphrates Shield (ES) and Olive Branch 

(OB) completed. The aim of the study is to scrutinize the efforts of Turkey whether it offers a new 

approach over stability and reconstruction practices. In order to reach the stated aim, the reconstruction 

process had been observed in operation regions; interviews with related incumbents and people had 

been carried out; focus group meetings had been performed. The data collected from primary and 

secondary sources have been analyzed through qualitative software programs.  

 Having been examined the programs carried out by Turkey at the field, it is recognized that 

“Humanitarian Assistance and Social Well-Being” sector have gained the upper hand if compared with 

others. Food security, shelter and non-food relief, humanitarian demining, and public health are among 

the most prioritized missions. The tasks executed under the security sector area fell to the second 

importance after the military operation have been completed. Subsequently, Gendarmerie (GAT) and 

Police Advisory Teams (PAT) have (re)established the local law enforcement forces, and they have 

been monitoring their performance over job related tasks. The advisory missions to address various 

governance related sectors such as health, education, and infrastructure have also been launched along 

with the efforts of GAT/PAT.  

 Despite aiming to find out the building blocks of the reconstruction programs of Turkey through ES 

and OB operations, the research has also revealed the importance of gendarmerie-type forces against the 

hybrid threat environment encountered during the phase of military operations particularly in the OB 

operation.  

Keywords: Stability, Reconstruction, Euphrates Shield, Olive Branch, Gendarmerie. 
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DEĞİŞEN KÜRESEL DENGELER VE BÖLGESEL GÜVENLİK KOMPLEKSİ: DOĞU 

AKDENİZ 

Dr. Gökhan SARI 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, gokhansari@jandarma.gov.tr 

ÖZET 

 İki kutuplu sistemden Sovyetler birliğinin dağılması ile tek kutuplu bir sisteme evrilen uluslararası 

ortam bugün Rusya’nın, Çin’in ve diğer uluslararası aktörlerin de dâhil olması ile tekrar çok kutuplu 

bir düzene doğru dönüşmeye başlamıştır. Yani çift kutuplu soğuk savaş yıllarından çok kutuplu soğuk 

savaş yıllarına girmekteyiz.  

 Diğer taraftan 2000’li yıllarla birlikte Kopenhag Okulu ile birlikte güvenlik çalışmaları içinde 

sıklıkla dile getirilmeye başlanılan “Bölgesel Güvenlik Kompleksi” Teorisi, uluslararası ilişkilerde 

bölgesel güvenlik konusuna yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu teori; bir coğrafi bölgede bulunan 

unsurların ortak güvenlik kaygıları, meseleleri ve çözümleri etrafında oluşturdukları bir yapıyı 

işaret etmektedir. Bu yapı güvenlikleştirme ve güvenlikdışılaştırma süreçlerinin veya 

aralarındaki güvenlik problemlerinin birbirinden ayrı şekilde analiz edilemeyecek kadar iç içe 

geçmiş olan birimleri ifade etmektedir. Bölgesel güvenlik komplekslerinin oluşturulmasında dostluk 

ve düşmanlık ve uygarlık alanındaki ortak kültür ilişkisi üstünde durulmuş ve coğrafi yakınlığın askeri, 

politik, toplumsal, ekonomik ve çevresel sektörlerin güvenliği konusunda etkileşimi sağladığına 

değinilmiştir.  Ayrıca bölgesel güvenlik kapsamında risk ve tehditleri katogorize eden diğer bir kavram 

da sektörel güvenlik veya güvenlik sektörleri kavramıdır.  Askeri, politik, ekonomik, toplumsal ve 

çevresel sektörler olarak beş sektörde güvenliğin içeriği ve güvenlik tehditleri ele alınmaktadır.  

 Bölgesel Güvenlik Kompleksinin oluşmasında veya bölge ülkelerinin bir güvenlik sistemini 

oluşturmasında; ülkelerin coğrafik konumlarının birbirlerine olan yakınlığı, bölge içinde yer alan 

devletlerin güvenliklerinin birbirleriyle bağlantılı olması, bölgede yer alan ülkeler arasında jeostratejik 

çıkarların örtüşmesi ve bu bağlamda karşılıklı güç ilişkileri ya da rekabetinin bulunması ve bölge 

içinde yer alan ülkeler arasında komşuluk, savunma, destek, şüphe veya korku içeren güçlü ilişkilerin 

varlığı sayılmaktadır. 

 Dünya çapında, tüm devletler güvenlik açısından birbirine bağımlıdır. Ancak tehdit ve 

güvensizlikler daha ziyade yakınlık ile alakalı olduğundan, birbirine yakın olan devletlerin bağımlılığı 

ile uzak olan devletlerin bağımlılığı birbirleri ile aynı olamazlar. Bu bağlamda, anarşi ve coğrafi 

ayrımlar güvenlik bağımlılığının yoğunlaştığı bölgesel kompleksleri oluşturmuştur.  

 Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs özelindeki gelişmelere bakıldığında dostluk, düşmanlık, yakınlık, 

bağımlılık gibi nedenler ile KKTC, GKRY, Türkiye, Yunanistan, İngiltere gibi ülkelerin öncelikli 

olacak şekilde Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye gibi çevre ülkeler ile bölgede bulunan Rusya, ABD, AB 

gibi küresel güçlerin bu kompleksin parçalarını oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu bölgenin 

kendi içinde bir alt sektör olarak adlandırılabilecek özellikleri barındırdığı düşünülmektedir. Ayrıca 

Üçüncü Dünyadaki güvenlik kompleksleri ve alt komplekslerine bakıldığında Türkiye 

Yalıtıcı(İzolatör) bir ülke olarak görülürken, Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz bölgesi aslında bu sektörler 

dışında tutulmuş olduğu görülmektedir. 

 Bugün için dünya siyasi fay hatlarının kırıldığı bir bölge olan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Ortadoğu 

bölgesinde yeni bir güvenlik yapısını oluşturmakta olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, bölgeye 
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yönelik yürütülen çalışma ve değerlendirmelerde analitik bir çerçeve oluşturması maksadıyla 

Kopenhag Okulu’nun önerdiği bölgesel güvenlik komplekslerinde de değişiklik olduğu 

değerlendirilmektedir. Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi’nde değinilen askeri, politik, ekonomik, 

toplumsal ve çevresel sektörlerdeki güvenlik endişeleri de dikkate alınarak Ortadoğu Bölgesel 

Güvenlik Kompleksi içinde Levant, Mağrip ve Körfez alt sektörlerine ilave olarak “Doğu Akdeniz” 

güvenlik sektörünün oluştuğu kabul edilmektedir. 

 Bu çalışma ile güvenlik perspektifinden ortaya çıkan yeni küresel değişimler ve tarihsel sorunlarla 

birlikte; devlet ve uluslararası sistem açısından bir analiz seviyesi olarak Doğu Akdeniz (Kıbrıs adası 

ile birlikte) bir güvenlik kompleksi olup olmadığı kuramsal olarak incelenmiştir. Bölgesel güvenlik 

sektörlerinin statik değil, değişken olduğu kabul edilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Güvenlik Kompleksi, Doğu Akdeniz, Kopenhag Okulu, Kıbrıs.  

 

CHANGING GLOBAL BALANCES AND REGIONAL SECURITY COMPLEX: EASTERN 

MEDITERRANEAN 

ABSTRACT 

 The international environment that has evolved from the bipolar system to the unipolar system with 

the dissolution of the Soviet Union has now begun to turn into the multi-polar system with the 

inclusion of Russia, China and other international actors. In other words, we are entering from the 

bipolar cold war years to the multipolar cold war years. 

 On the other hand, the “Regional Security Complex” Theory, which was frequently mentioned by 

Copenhagen School in the 2000s, has brought a new perspective on the issue of regional security in 

international relations. This theory points to a structure in a geographical region which is composed by 

common security concerns, issues and solutions. This structure refers to the integrated units of the 

securitization and desecuritization processes or the security problems between them that cannot be 

analyzed separately. In the compose of regional security complexes is dwell on the relationship 

between friendship and hostility, and common culture in the field of civilization, and also mention that 

the geographical proximity enables the security of military, political, social, economic and 

environmental sectors. In addition, another concept that categorizes risks and threats within the scope 

of regional security is the concept of sectoral security or security sectors. In five sectors as military, 

political, economic, social and environmental sectors, the content of security and security threats are 

addressed.  

 At the occuring the Regional Security Complex or the establishment of a security system by the 

countries of the region; the geographical proximity of the countries, the security of the states in the 

region, the overlap of the geostrategic interests between the countries in the region and the mutual 

power relations or competition in this context, and the neighboring, defense, support, suspicion or 

doubt among the countries within the region.  

 According to Buzan, all states around the world are interdependent in the contex of security. 

However, since threats and insecurities are more closely related to closeness, the dependence of states 

close to each other and the dependence of distant states cannot be the same. In this context, anarchy 

and geographic distinctions have created regional complexes where security dependence is 

concentrated. 
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 When looked to the developments in the Eastern Mediterranean and Cyprus subject; is possible to 

say some countries that forms the parts of this complex, which are TRNC, Greek Cypriot 

Administration, Turkey, Greece with the reasons of friendship, hostility, intimacy, addiction, etc. have 

priority, and other surrounding countries such as Egypt, Israel, Lebanon, Syria, and also the global 

powers such as Russia, the US, the EU. This region is thought to contain features that can be called as a 

sub-sector within itself.  According to the Third World security complexes and sub-complexes, Turkey 

is seen as a insulator country and, the island of Cyprus and the Eastern Mediterranean region seems to 

be actually excluded out of these sectors. 

 It is seen that Eastern Mediterranean and Cyprus, which is a region where the world's political fault 

lines are broken, is creating a new security structure in the Middle East region. In this context, it is 

considered that there is a change in the regional security complexes proposed by the Copenhagen 

School in order to provide an analytical framework for the studies and evaluations conducted in the 

region. Considering the security concerns in the military, political, economic, social and environmental 

sectors mentioned in the Regional Security Complex Theory, it is accepted that the “Eastern 

Mediterranean” security sector is formed within the Middle East Regional Security Complex in 

addition to the Levant, Maghreb and Gulf sub-sectors. 

 With this study, new global changes and historical problems arising from the security perspective; 

whether the Eastern Mediterranean (together with the island of Cyprus) is a security complex as a level 

of analysis in terms of state and international system has been examined theoretically. Regional 

security sectors are considered to be variable, not static. 

Keywords: Regional Security Complex, Eastern Mediterranean, Copenhagen School, Cyprus. 
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MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEDE DONANMA VE HİBRİT MÜCADELE  

Dr. Öğr.Üyesi Emete GÖZÜGÜZELLİ 

Akdeniz Üniversitesi, emete78@yahoo.com 

ÖZET 

 Akdeniz’de yeni bir düzenin sancılarını deniz alanlarında hissetmek mümkündür. Başka bir 

ifadeyle, Akdeniz 21. Yüzyılda yeniden kritik bir merkez olma özelliğini korumuş ve küresel 

güçlerin rekabet merkezi olmuştur. Akdeniz’de en tartışmalı konulardan biri olan münhasır 

ekonomik bölge rejimi üzerine ihtilaflar tamamen deniz sınırlandırması üzerinedir. Lakin 

meselenin en önemli yönü donanmalara tanınan yetkilere dairdir.  Zira Doğu Akdeniz’de askeri 

donanmalar ve tatbikatlar NAVTEX savaşları temelinde sürmektedir. Donanmalar hidrokarbon 

faaliyet alanlarının koruyuculuğunu da üstlenebilmektedir. Bu hareketliliği anlamlandırabilmek 

için Münhasır ekonomik bölge nedir? Askeri savaş gemilerinin deniz alanlarında ki egemen 

yetkileri nelerdir? Yabancı donanma kuvvetleri münhasır ekonomik bölgelerde tatbikat 

yapabilir mi? Askeri gemilerin oşinografi faaliyetleri sınırlı mı? Sualler pek çoktur. Lakin Doğu 

Akdeniz’de hibrit savaştan bahsetmek mümkün olup olmadığı da çalışmanın ilk bölümümde 

izah edilmekte ve münhasır ekonomik bölgenin oluşturduğu jeopolitik önem aktarılmaktadır. 

İlgili ana detaylardan sonra ise Akdeniz’de deniz stratejileri, deniz güvenliği yasası ve askeri 

donanmaların münhasır ekonomik bölge rejimi çerçevesinde sahip olduğu haklar 

betimlenmektedir. Bu tespitler gerçekleştirilirken, Münhasır ekonomik bölge rejiminin askeri 

kullanım açısından son derece önemli olduğu sonucu ortaya konmaktadır. İlaveten, Akdeniz’de 

artık küresel güçlerin donanmaları kendi kıyılarının ötesindeki bu deniz alanlarında tatbikatlar 

yapma yolunu tercih etmekte oldukları Rusya örneği ile izah edilmektedir. Netice itibarıyla, 

Hibrit savaş yakın gelecekte bizzat donanma kuvvetlerinin münhasır ekonomik bölge 

faaliyetleri ile öne çıkacağı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit Savaş, Donanma, Dokunulmazlık, Münhasır Ekonomik Bölge.  

NAVY AND HYBRID STRUGGLE IN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE  

ABSTRACT 

 It is possible to feel the pains of a new order in the Mediterranean Sea. In other words, in the 

21st century, the Mediterranean has once again become a critical center and the cente of  the 

competition for global powers. Disputes over the exclusive economic zone regime, one of the 

most controversial issues in the Mediterranean, are entirely about maritime delimitation. 

However, the most important aspect of the issue is the authority granted to the navy. In the 

Eastern Mediterranean, military navies and exercises continue on the basis of NAVTEX 

wars.The navy can also protect the hydrocarbon activity areas. What is the exclusive economic 

zone to make sense of this mobility? What are the sovereign powers of military warships in the 

marine areas? Can foreign navy forces exercise in exclusive economic zones? Are the 

oceanography activities of military ships limited? There are many questions. However, it is 

explained in the first part of the study whether it is possible to talk about hybrid war in the 

Eastern Mediterranean and the geopolitical importance of the exclusive economic zone is 

explained. After the relevant main details, the rights of marine strategies, maritime security law 

and military navy in the exclusive economic zone regime are described in the Mediterranean. In 

making these determinations, it is concluded that the exclusive economic zone regime is 

extremely important for military use. In addition, in the Mediterranean, it is explained by the 

example of Russia, where the global powers prefer to exercise in these marine areas beyond 

their shores. As a result, it is concluded that the hybrid war will come to the forefront in the near 

future with the activities of the navy forces exclusively in the economic zone. 

Keywords: Hyrid Warfare, Navy, Immunity, Exclusive Economic Zone.  
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THE UN AND EU'S MILITARY AND CIVILIAN MISSIONS IN AFRICA'S SAHEL 

REGION: AN APPRAISAL OF SUCCESSES AND SHORTFALLS 

Dr.Öğr.Üyesi Aslıgül SARIKAMIŞ KAYA 

Selçuk Üniversitesi İİBF Uluslararasi İlişkiler Bölümü, asarikamis@gmail.com 

ABSTRACT 

 This paper aims to examine the roles of the UN and EU as external actors in dealing with 

complex security problems of Africa's Sahel region by looking at the objectives and strategies 

of UN and EU's military and civilian missions and operations in Mali and Niger. It examines the 

effectiveness of these missions by looking at their successes and shortfalls. As one of the 

poorest region of the world, Africa's Sahel region involves five Sahel countries, namely Mali, 

Niger, Mauritania, Chad and Burkina Faso, which are located at the bottom of the UN’s 

Humanitarian Development Index. The region is identified with extreme poverty, frequent food 

crises, high population growth rates, weak states, human trafficking, irregular migration. With 

the 9/11 terrorist events, Africa's problems of development and security were externalized and 

seen as threats to world’s stability and security. After the Arap Uprisings and the conflict in 

Libya, illegal migration from the Sahel region to Europe increased dramatically in 2015 and 

2016 and region became center for transnational criminal networks and violent extremists 

groups. In response to instability and terrorist activities in the Sahel, the UN and EU as external 

actors established military and security missions. The United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) was established in 2013 for stabilisation 

of conflict in Mali. Besides, EU established military training and civilian capacity building 

mission in the Sahel. The EU deployed three security missions in the Sahel Region; which are 

EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger and EUTM Mali.  These missions focused on 

prevention the spill over effects of local conflicts and insecurity to Europe. However, they have 

limited impacts on the conflicts in the region. Rather than meeting local security needs, these 

missions have been shaped by threat perceptions of the Europeans. Furhermore, most of EU 

member states are not willing to take part in operations in fragile region. Hence, these missions 

are modest in terms of military personnel and budget. They focus on capacity building and 

training of military personnel. Consequently, their success in the Sahel region is quite limited. 

Keywords : Africa, Sahel, Failed states,terrorism, military operations, UN, EU.  
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BM VE AB'NİN AFRİKA SAHEL BÖLGESİNDEKİ ASKERİ VE SİVİL MİSYONLARI: 

BAŞARI VE EKSİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖZET 

 Bu bildirinin amacı Afrika'nın Sahel Bölgesindeki AB ve BM'nin Mali ve Nijer'deki askeri ve sivil 

misyonlarını operasyonlarını incelemektir. AB ve BM misyonlarının başarılarına ve eksikliklerine 

bakılarak bu misyonların etkinliği değerlendirilecektir.  Dünyanın en fakir bölgelerinden biri olan 

Sahel'de bulunan beş ülke, Mali, Nijer, Moritanya, Çad ve Burkina Faso, BM İnsani gelişmişlik 

sıralamasında en alt sıralarda bulunmaktadır.  Zayıf devletlerden oluşan Sahel bölgesinde fakirlik, açlık, 

insan kaçakçılığı, düzensiz göç, aşırı nüfus artışı gibi pek çok sorun görülmektedir. 11 Eylül 

saldırılarının ardından Afrika'daki güvenlik sorunları dışsallaştırılarak bu sorunlar dünya güvenliğine ve 

istikrarına tehdit olarak görülmüştür. Arap Bahari ve Libya'daki çatışmaların ardından, Sahel 

bölgesinden Avrupa'ya yasadışı göçler 2015 ve 2016 yıllarında hızla artmış ve bölge ulusötesi suç 

ağlarının ve aşırı şiddet eğilimli grupların merkezi haline gelmiştir. Sahel bölgesindeki istikrarsızlık ve 

terörizmle mücadele için AB ve BM kendi bünyelerinde askeri ve sivil operasyonlar düzenlemişlerdir. 

Mali'de BM destekli Çok Boyutlu Bütünleştirilmiş Istikrar Misyonu (MİNUSMA) 2013 yılında 

kurulmuştur. AB'de Mali ve Niger'de askeri ve sivil nitelikleri olan üç ayrı misyon (EUCAP Sahel 

Mali, EUCAP Sahel Niger and EUTM Mali) oluşturmuştur. Bu misyonların amacı bölgedeki yerel 

çatışmaların ve güvensizliğin Avrupa'ya yayılmasını engellemektir. Ancak, bölgede kurulan bu 

misyonların bölgedeki çatışmalar üzerinde sınırlı bir etkisi olmuştur. Bu misyonlar bölgenin güvenlik 

ihtiyaçları yerine, Avrupalıların tehdit algılamaları doğrultusunda şekillenmiştir. AB üyesi devletlerin 

çoğu kırılgan ülkelerde oluşturulan bu misyonlarda görev alma konusunda istekli olmamışlardır. Askeri 

personel ve bütçe açısından az imkanları olan bu misyonlar kapasite inşası ve askeri personelin 

eğitimlerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, başarıları ve etkinlikleri sınırlı olmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Afrika, Sahel, Başarısız Devletler, Terörizm, askeri operasyonlar,BM, AB. 
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JEOPOLİTİK KONUM-GÜVENLİK İLİŞKİSİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: 

TÜRKİYE’NİN AFRİKA KITASINA YÖNELİK GÜVENLİK POLİTİKALARI  

Dr. Betül ÖZYILMAZ KİRAZ 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, betulozyilmaz@yahoo.com 

ÖZET 

 Siyasi coğrafyanın bir dalı olan jeopolitik, en basit haliyle, devletlerin coğrafi özelliklerinin 

politikalarına olan etkileri ile ilgilenmektedir. Bu ilginin temelinde, coğrafyanın devletlerin 

politikalarını şekillendirdiği varsayımı yatmaktadır. Güvenlik Çalışmaları, bu varsayımın 

pratikte karşılık bulduğu alanlardan birisi olarak sıklıkla ön plana çıkmaktadır. Buna göre 

devletlerin içinde bulunduğu coğrafi koşullar, sahip oldukları doğal kaynaklar, topografya 

özellikleri, hangi ülkelerle komşu oldukları, devletlerin güvenlik perspektiflerini ve 

politikalarını belirleyen jeopolitik unsurlar olmaktadır. Başka bir deyişle jeopolitik ile güvenlik 

arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, jeopolitik ile güvenlik 

arasındaki ilişkiye dair bu genel kabulü, eleştirel bir perspektiften değerlendirmektir. Çalışma, 

Güvenlik Çalışmaları literatüründe artan bir önemle çalışan güvenlikleştirme yaklaşımı ile 

jeopolitiğin hızla gelişen bir dalı haline gelen eleştirel jeopolitiğin sentezlenmesinden oluşan bir 

kuramsal çerçeve üzerine inşa edilmiştir. Bu çerçevenin ayaklarından birisi olan 

güvenlikleştirme, bir konunun güvenlik alanına taşınarak bir güvenlik meselesi olarak 

çerçevelenmesi şeklinde tanımlamaktadır. Bir şey, siyasi elitler onu güvenlik sorunu olarak 

tanımladığında güvenlik sorunu olmaktadır. Ancak bir şeyi, bir varoluşsal bir tehdit olarak 

sunan her söylem kendi başına güvenlikleştirme yaratmamaktadır. Böyle bir girişimin 

güvenlikleştirme ile sonuçlanması ise yalnızca hedef kitle buna ikna edildiğinde söz konusu 

olmaktadır. Dolayısıyla güvenlikleştirme, bir tehdidin var olup olmadığı önemli olmaksızın 

varmış gibi sunulmasını ve bunun hedef kitle tarafından kabul görmesini ifade etmektedir. 

Çalışmanın kuramsal çerçevesinin diğer unsurunu oluşturan eleştirel jeopolitik ise jeopolitik 

bilginin ardındaki politikaları açığa çıkarma iddiası taşımaktadır. Jeopolitik söylemi bir 

gerçeklik değil; kendi gerçekliğini yaratmak isteyen bir söylem olarak düşünen eleştirel 

jeopolitik, jeopolitik söylem üretimini politikanın bir parçası olarak görmektedir. Bu çalışmada 

güvenlikleştirme yaklaşımının ve eleştirel jeopolitiğin temel argümanları sentezlenerek, 

güvenlik-jeopolitik arasındaki ilişkiyi incelemek üzere bir kuramsal çerçeve oluşturulmuştur. 

Buna göre devletler, belirli coğrafyalarda belirledikleri politikaları takip etmek ve bunu hem iç 

hem de dış kamuoyunun (hedef kitle) gözünde meşru kılabilmek için jeopolitik konumlarını 

(yeniden) bizzat kendileri inşa edebilmektedir. Başka bir deyişle devletler, söylem yoluyla 

jeopolitik konumlarını (yeniden) inşa ederek bir coğrafyayı güvenlikleştirebilmektedir. 

Dolayısıyla jeopolitik söylem her zaman coğrafi bir gerçekliğe işaret etmemekte; kimi zaman 

coğrafi gerçekliği sosyal olarak inşa etmektedir. Jeopolitik konum ve güvenlik arasındaki 

ilişkiye dair ortaya konulan bu kuramsal çerçeve, vaka incelemesi yöntemi kullanılarak 

Türkiye’nin Afrika’ya yönelik güvenlik politikaları özelinde pratiğe dökülmüştür. Çalışma iki 

açıdan önemli görülmektedir. Birincisi, genel olarak Uluslararası İlişkiler özel olarak da 

Güvenlik Çalışmaları literatüründe jeopolitik-güvenlik ilişkisini eleştirel açıdan sorgulayan 

çalışmaların varlığı noktasında bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bu çalışma bu eksikliğin 

giderilmesi yolunda sunacağı katkı itibarıyla önemli görülmektedir. İkinci olarak ise 

güvenlikleştirme ve eleştirel jeopolitik literatürünü birlikte ele alarak özgün bir sentez ortaya 

koyması bakımından çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Çalışmanın 
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sonunda, jeopolitik ve güvenlik arasındaki ilişkinin tek yönlü bir ilişki olmadığı; devletlerin 

jeopolitik konumlarının güvenlik politikalarını etkileyebileceği gibi aynı zamanda siyasi elitlerin 

bir konuyu güvenlik ajandasına taşıyarak –güvenlikleştirerek- o konuda atılacak adımları ve 

izlenecek politikaları meşrulaştırma motivasyonuyla ülkelerinin jeopolitik konumunu yeniden 

inşa ettikleri sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla güvenlik politikaları her zaman jeopolitiğin 

belirleyiciliğine maruz kalmamakta; aksine, zaman zaman jeopolitiği bizzat inşa etmektedir. 

Çalışmada seçilen vaka özelinde düşünüldüğünde, Türkiye’nin güvenlik perspektifini ve 

politikalarını şekillendiren unsurlardan en önemlisi şüphesiz ki coğrafi konumu olmuştur ve 

olmaktadır. Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya, Akdeniz ve Karadeniz 

bölgeleri arasındaki coğrafi konumu, Türkiye’nin güvenlik politikalarını oluştururken göz ardı 

etmesi mümkün olmayan bir unsurdur. Ancak Türkiye’nin, özellikle 2000’li yıllarda, bu 

bölgelerin ötesinde bir coğrafya olan Afrika kıtasında da güvenlik alanında önemli bir aktör 

haline geldiği görülmektedir. Türkiye, Afrika kıtasında yer almamasına, doğrudan coğrafi sınırı 

olmamasına, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya ya da Orta Doğu bölgeleri ile paylaştığı tarzda ve 

oranda ortak bir kültürel ya da siyasi geçmiş paylaşmamasına rağmen Afrika güvenliğini, kendi 

uluslararası güvenlik perspektifinin ve politikalarının bir parçası olarak tanımlamaktadır. 

Türkiye,  Afrika coğrafyası ile arasında mekânsal bir “bizlik” oluşturan jeopolitik söylemiyle 

ortak bir kimlik inşa etmekte ve kendisini mekânsal olarak ve kimlik açısından Afrikalı olarak 

konumlandırabilmektedir. Türkiye, böylelikle hem kendi kamuoyu hem Afrika coğrafyasındaki 

muhatapları nezdinde Afrika’daki yumuşak güç uygulamalarını ve barışı koruma faaliyetleri 

bünyesindeki askeri varlığını meşrulaştırabilmektedir. “Afrika’da güvenliğin geleceği” 

güvenlikleştirilmekte ve bu konu Türkiye’nin uluslararası güvenlik perspektifinin ve 

politikalarının bir parçası haline getirilmektedir. Çalışmada bunun doğru ya da yanlış değil; 

doğal bir eylem olduğu savunulmaktadır. Zira güvenlikleştirme, literatürde ağırlıklı olarak kabul 

edilenin aksine, siyasi bir tercih olarak değil devletin doğasında var olan psikolojik bir tür güdü 

olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin jeopolitik konumunu bizzat (yeniden) inşa 

ederek Afrika’nın güvenliğini güvenlikleştirmesi iyi ya da kötü değil, doğal bir siyasi eylemdir. 

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik konum, Güvenlik, Eleştirel jeopolitik, Güvenlikleştirme, Türkiye. 

 

A CRITICAL APPROACH TO GEOPOLITICAL POSITION-SECURITY RELATION: 

TURKEY’S SECURITY POLICIES TOWARDS THE AFRICAN CONTINENT 

ABSTRACT 

 Geopolitics deals with effects of geographical characteristics of states on their policies. Basis 

of this interest lies in assumption that geography shapes policies of states. Security Studies often 

comes to the fore as one of areas in which this assumption is found to be practical. Accordingly, 

geographical conditions of states, their natural resources, topographic characteristics, their 

neighbors are geopolitical elements determining security perspectives and policies of states. 

That is, there is direct relationship between geopolitics and security. Main purpose of this study 

is to evaluate this conventional wisdom about relationship between geopolitics and security 

from a critical perspective. The study is built on a theoretical framework consisting of synthesis 

of securitization being studied with increasing importance in the Security Studies and of critical 

geopolitics which has become a rapidly evolving branch of geopolitics. Securitization is framing 

of a subject as a security issue by moving it to realm of security. Something becomes a security 

issue when political elites define it so. However, not every discourse presenting something as a 
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threat creates securitization on its own. Such an attempt will result in securitization only if target 

group is convinced. Therefore, securitization refers to presentation of a threat, regardless of 

whether it really exits or not, as if it is real and its acceptance by target group. Critical 

geopolitics claims to reveal policies behind geopolitical knowledge. It sees geopolitical 

discourse not as reality, but rather a discourse that wants to create its own reality. For critical 

geopolitics, production of geopolitical discourse is part of politics. In this study, basic arguments 

of securitization approach and critical geopolitics are synthesized and a theoretical framework is 

established to examine relationship between security and geopolitics. Accordingly, states are 

able to (re)construct their own geopolitical positions by themselves to follow policies they set in 

certain geographies and legitimize this in the eyes of both the internal and external public (target 

audience). States can securitize a geography by (re)constructing their geopolitical positions 

through discourse. Therefore, geopolitical discourse does not always indicate a geographical 

reality; it sometimes constructs geographical reality socially. This theoretical framework 

regarding relationship between geopolitical position and security is applied to practice through 

case study method with reference to Turkey’s security policies towards Africa. The study is 

considered to be important in two aspects. First, there is a lack of studies critically questioning 

relationship between geopolitics and security in International Relations literature in general and 

in Security Studies literature in particular. This study is considered to be important due to its 

contribution towards eliminating this deficiency. Secondly, the study will contribute to the 

literature by producing a unique synthesis through taking into consideration securitization and 

critical geopolitics literature together. At the end, it is found out that the relationship between 

geopolitics and security is not a one-way relationship: Geopolitical positions of states can affect 

their security policies, but at the same time political elites reconstruct geographical position of 

their countries by bringing a particular subject to their security agenda (by securitization) with 

the motivation of legitimizing their policies in this subject. Hence, security policies aren't 

always subject to determinism of geopolitics; on the contrary, they sometimes construct 

geopolitics. When considered in the special case selected in this study, there is no doubt that the 

most important factor shaping Turkey’s security perspectives and policies is geographical 

location. Its geographical location between Europe, Balkans, Caucasus, Middle East, Central 

Asia, Mediterranean and Black Sea regions is a non-ignorable factor while making foreign 

policy decisions. But it is seen that Turkey, especially in the 2000s, has become an important 

actor in security field in African continent that is far beyond its territories. Although it is not 

located in African continent, it has no direct border with African continent and it does not have 

as much cultural or political past with Africa as it has with Balkans, Central Asia, Caucasus or 

Middle East, Turkey defines African security as a part of its own international security 

perspective and policies. Turkey constructs a common identity with Africa by a geopolitical 

discourse creating a spatial “weness” with this geography. It positions itself as African in spatial 

and identity terms. By doing so, Turkey is able to justify its soft power practices and military 

presence in the eyes of both its own public opinion and its African respondents. “Future of 

security in Africa” is securitized and becomes a part of Turkey’s international security 

perspective and policies. It is argued that this situation is not something good or bad, rather it is 

normal. Because, in contrast to the conventional wisdom in the literature, securitization is not a 

political choice but a psychological motivation inherent in the nature of state. In this context, 

Turkey’s securitizing African security by the way of reconstructing its geopolitical position is 

not something good or bad; it is a normal political practice. 

Keywords: Geopolitical Position, Security, Critical Geopolitics, Securitization, Turkey.  
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“BÖLGESEL GÜVENLİK” KAVRAMINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: CARL 

SCHMITT 

Yusuf HALHALLI 

İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, ysfhalhal@gmail.com 

ÖZET 

 Bölgesel güvenlik kavramı coğrafi esaslar doğrultsunda meydana gelmiş bir güvenlik 

düzeyidir. Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonra küreselleşmeye bağlı olarak gelişen 

uluslararası yapı, ulusal egemenliğin ötesine doğru eğilim göstermektedir. Bu doğrultuda 

bölgesellik Soğuk Savaş sonrası dönemde bölgesel örgütlenmeye ve projelere zemin 

hazırlamaktadır. Güvenlik kavramının bölgeselleşmesi belirli bir coğrafya dahilindeki aktörlerin 

çatışma sebebi olan unsurları paydaşmacı ve dayanışmacı ilişkiler vasıtasıyla bölge içinde 

çözüme kavuşturması anlamına gelmektedir.  

 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin başını 

çektiği galip devletlerin “savaşlara son veren savaş” tezini savunmaları ile uluslararası yapıya 

“haklı savaş” normu olarak geçen liberal barış tasavvuru, devletlerin tek aktör oldukları savaşı 

ortadan kaldırmak yerine, bizatihi devletlerin egemenlik alanlarını da tartışmaya açmış ve 

müdahaleye açık hale getirmiştir. Savaş, bu durumda eşit egemen olarak kabul gören devletler 

arasında siyasetin bir aracı olarak kullanılan bir organizasyon olmaktan çıkmış suçlu ve suçsuz 

arasındaki bir mücadele şekline bürünerek meşruiyeti siyaset ile değil suçlu-suçsuz karşıtlığı 

üzerinden sağlanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda “insancıl müdahale” kavramı ile devletlerin 

egemenlik sahaları delinebilmektedir. Ne normativizm ne de desizyonizm şu soruya net bir 

yanıt veremez: Kanunilikten önce gelen meşruiyetin temeli neye dayanmaktadır? Mekansal 

(territorial) düzeni kuran nedir? Carl Schmitt bu soruların cevabını anayasal hukuku sosyolojik 

ve politik açıdan yeniden gözden geçirerek ‘somut düzen’ düşüncesi çerçevesinde ele almıştır. 

Nomos kavramı bu düşünce etrafında anlam bulacak bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. 

 Kurucu bir unsur olarak nomos düşüncesi Schmitt’i uluslararası hukukun tarihini 

yorumlayarak Grossraum (Geniş Mekan) kavramını keşfine, mekansal ve hukuki düzenin 

kökenini araştırmaya yöneltmiştir. Somut düzen düşüncesi; tüm meşru düzenlerin  ‘toprağı ele 

geçirme’ ile temellenen somut ve bölgesel düzenler olduğu düşüncesinde anlam bulmaktadır. 

Toprağı ele geçirmek ve dağıtmak, bölmek ve sınıflandırmak nomosun işlevini ortaya koyan 

unsurlardır. Schmitt burada bölge dışı güçlerin müdahale edememesi ilkesine dayanan mekansal 

bir düzen tasavvur etmektedir. Schmitt, müdahalede bulunmak için evrensel anlamlar ihtiva 

eden kavramların sorumluluğunu tek başına üstlenen ve bu doğrultuda tüm dünyayı savaş alanı 

haline getiren küresel bir ideolojiye karşı çıkmaktadır.  

 Schmitt devlet odaklı uluslararası hukuk düşüncesinin güncelliğini yitirmiş bir durum 

olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle uluslararası hukuk disiplininde ulus ötesi jeopolitik 

ilişkilerini ve güç politikasının uygulamalarını yansıtacak alternatif düzenleme modelleri 

düşünülmelidir. Özellikle, uydu gözetimi de dahil olmak üzere iletişim, askeri ve diğer 

teknolojilerdeki gelişmelerin yanı sıra Soğuk Savaş sonrası uluslararası ilişkiler, uluslararası 

finans ve dünya ticaretindeki değişiklikler uluslararası hukuk disiplini tarafından göz ardı 

edilemeyeceğini giderek daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler az sayıdaki 

bölgesel güçlerin, çeşitli ve geçici ittifaklarla birlikte hem sert hem de yumuşak etkin egemen 

mailto:ysfhalhal@gmail.com
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güçlerini devlet sınırlarının ötesinde ve uluslararası hukukun öngöremediği şekillerde 

kullanmalarına sebep olmaktadır.  

 İnsanlık düsturu altında, meydana gelen ve varoluşsal bir tehdit teşkil eden unsurlara karşı 

mücadele geliştirirken, insanlık dışı olarak sunulan eylemler nasıl bir cezayla karşılık bulacaktır, 

sorusu havada kalmaktadır. İnsanlık tekse düşman insan dışı olmalıdır. Gerçekte düşman da bir 

insandır. Bu basit hakikat dünyadaki mekan düzenini ve dünya nomosunu ilgilendiren önemli 

bir soruna işaret etmektedir. Güçsüzleşen ve liberal dünyada ‘egemen devlet’ olarak varlığını 

devam ettirmekte zorlanan devlet yerine politik birliği sağlayacak ve görünür kılacak olan ne 

olacaktır? Bu sorunun cevabı, önemlidir. Dünyanın nomosu Schmitt’in tasavvur ettiği gibi geniş 

mekan düşüncesiyle bölgeselleşme ve birden çok nomos üzerine yayılmış kapsayıcı bir 

nomoslar anlayışı çerçevesinde mi gelişecek yoksa devlet eski gücüne kavuşarak mekansal 

düzeni başka bir bakış açısıyla yeniden mi tesis edecek? Bu sorular çağımızı ilgilendiren önemli 

bir muğlaklığa işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Güvenlik, Carl Schmitt, Grossraum. 

 

A DIFFERENT VIEW OF THE CONCEPT OF “REGIONAL SECURITY”: CARL 

SCHMITT 

ABSTRACT 

 The concept of regional security is a level of security that has occurred in accordance with 

geographical principles. After the end of the Cold War period, the international structure 

emerged as a result of globalization tends to go beyond national sovereignty. In this direction, 

regionalism prepares the ground for regional organization and projects in the post-Cold War era. 

The regionalization of the concept of security means that the actors within a certain geography 

resolve the elements of conflict in the region through stakeholder and solidarity relations. 

 After the Second World War, the victorious states led by the United States of America and 

Britain defence of the thesis of the “war to end all wars”, and the liberal conception of the 

international structure as the “just war” norm, rather than eliminating the war in which states 

were the only actors, cause further discussion about states' sovereignty areas have also opened 

to discussion and has made it vulnerable.  

 In this case, the war has ceased to be an organization used as an instrument of politics among 

the states that are regarded as equal sovereigns, and has become a struggle between guilty and 

not-guilty, and try to get its legitimacy on this ground, rather than politics. Neither normativism 

nor decisionizm can’t give an answer to this question: what is the basis of legitimacy before 

legality? What constitutes territorial order? Carl Schmitt discussed the answer to these questions 

within the framework of the idea of ‘concrete order by reviewing constitutional law from a 

sociological and political perspective. The concept of Nomos has been examined in such a way 

as to find meaning around this idea. The idea of nomos as a founding element led Schmitt to 

explore the concept of the Grossraum and to explore the origin of spatial and legal order by 

interpreting the history of international law. seizing and distributing, dividing and classifying 

the land  are the elements that reveal the function of nomos. Schmitt envisions a spatial order 

based on the principle that non-regional forces cannot intervene. Schmitt opposes a global 

ideology that alone takes responsibility for concepts that have universal meanings to intervene 

and, in this direction, makes the whole world a battleground. 
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 Schmitt claims that the idea of state-oriented international law is outdated. Therefore, 

alternative regulatory models should be considered to reflect transnational geopolitical relations 

and practices of power policy in the discipline of international law. In particular, developments 

in communications, military and other technologies, including satellite surveillance, as well as 

changes at post-Cold War international relations, international finance and world trade, have 

become increasingly clear that they cannot be overlooked by international law. These 

developments cause a small number of regional powers, together with various and temporary 

alliances, to use both the harsh and soft effective sovereign powers beyond the borders of the 

state and in ways that international law cannot foresee. 

 Under the motto of humanity, while developing a struggle against elements that are 

occurring and posing an existential threat, the question of what punishment the inhuman actions 

will respond to remains in the air. If humanity is one, the enemy must be non-human. In fact, the 

enemy is a human being. This simple truth points to an important problem concerning the 

spatial order and world nomos in the world. 

 What will enable and make political unity visible instead of the state which is weakened and 

struggling to survive as a sovereign state in the liberal world? The answer to this question is 

important. Will the world's nomos be developed within the framework of regionalism and a 

comprehensive understanding of nomos spread over multiple nomos, as Schmitt imagined or 

will the state regain its former strength and restore spatial order from another perspective? 

These questions point to an important ambiguity concerning our age. 

Keywords: Regional Security, Carl Schmitt, Grossraum. 
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THIRD SESSION/ÜÇÜNCÜ OTURUM 

19.09.2019 Thursday/Perşembe  17:00 - 18:30 

 

SİSTAN-BELUCİSTAN’DA TERÖRİZM: HOMER-DIXON VE CRENSHAW MODELİ 

ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ 

Çağatay BALCI 

Milli Savunma Üniversitesi, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, cgtyblc@hotmail.com 

ÖZET 

 Terörizm farklı coğrafyalarda farklı toplumsal yapılarda ortaya çıkan ve farklı 

motivasyonlara dayanan bir olgudur. Bu durum farklı coğrafyalarda ortaya çıkan terörizm 

hareketlerinin anlaşılması ve açıklanmasında farklı analiz yöntemlerinin kullanılmasını da 

gerekli kılmaktadır. Bu noktada terörizmin motivasyon kaynakları bağlamında ideolojik, etnik 

ve dini motivasyonlu terör hareketleri şeklinde bir sınıflandırma gerçekleştirilmiştir. Bu 

sınıflandırma genel geçer bir referans kaynağı niteliğindedir. Fakat günümüzde, terörizmin 

karakteristiğinde yaşanan büyük dönüşüm bu olguyu daha kompleks bir hale getirmiştir. Bu 

bağlamda günümüzde herhangi bir coğrafyada ortaya çıkan terörizm hareketlerini 

inceleyebilmek adına daha spesifik analiz metodları belirlemek gerekmektedir. 

 Bu bağlamda Belucistan’da kendisini gösteren terörizm hareketlerinin sebepleri ve 

kaynaklarının anlaşılabilmesi söz konusu analitik yaklaşımı gerekli kılan örnek alanlardan bir 

tanesidir. İran idari sistemine göre Sistan-Belucistan eyaleti olarak tanımlanan bölgenin 

demografik yapısının büyük bir bölümünü oluşturan Beluçlar bölge halklarından ayrı bir etnik 

ve dini kimliğe sahiptirler.  

 Sistan-Belucistan bölgesi coğrafi açıdan son derece elverişsiz bir iklim ve doğa yapısına 

sahiptir. Bölge İran’ın en geri kalmış bölgesini temsil etmektedir. Bölgede yaşanan kuraklık ve 

çölleşme ile bölge coğrafyasının dağlık ve engebeli arazilerden oluşması bölgede ekonomik 

faaliyetlerin son derece düşük düzeyde kalmasına neden olmaktadır. Gerek bölgenin coğrafi 

yapısından kaynaklanan doğal yetersizlikler gerekse İran yönetimi tarafından bölgede kamu ve 

altyapı hizmetlerine yönelik olarak gösterilen ayrımcı ve ihmalkar tutum sonucunda Sistan-

Belucistan ciddi bir geri kalmışlık sorunu yaşamaktadır. Bu durum eğitim seviyesinin 

düşüklüğüne, kabilecilik anlayışı ve feodal yapıların devamlılığına yol açmakta ve bölge 

insanının yaşam standartlarının en düşük düzeyde kalmasına sebep teşkil etmektedir. Beluç 

halkının farklı bir etnik kimliğe sahip oluşu ve Sünni mezhebine mensubiyeti dolayısıyla İran 

siyasi ve toplumsal yapısına entegrasyonu güç bir hal almakta; bu noktada ayrımcılık, dışlanma 

ve ötekileştirme süreçleri kendisini gösterebilmektedir. 

 Bu bağlamda Sistan-Belucistan bölgesinde söz konusu sosyo kültürel ve sosyo ekonomik 

yapının olumsuz sonuçları doğrultusunda pek çok şiddet hareketi ortaya çıkmıştır. Bunlar etnik 

milliyetçiliği savunan gruplar ve Sünni İslamcılığı esas alan hareketlerdir. Bu hareketlerin 

uyguladıkları yöntemler ile terörizm hareketi karakterine sahip oldukları saptanabilmektedir. Bu 

gruplar arasında ön plana çıkanlar Belucistan Ulusal Hareketi ve Cundullah örgütüdür. Bu 

gruplara ek olarak Ceyşul Adl ve Ensar Hareketi isimli terör örgütleri de etkinlik gösteren 

unsurlardır. Bu gruplar 90’lı yıllardan itibaren faaliyetlerini geliştirmiş, 2000’li yıllarda ise terör 

eylemlerini yoğunlaştırmışlardır. Bu gruplar terör eylemlerini genel olarak Belucistan 
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bölgesinde İran rejimini temsil eden yapılara (ordu, polis, kamu görevlileri) karşı 

gerçekleştirmektedirler. Bugün itibariyle sünni radikalizm, selefi akımlar gibi unsurlardan 

etkilenen bu grupların dini motivasyonlar ile hareket ettikleri bilinmektedir.  

 Sistan-Belucistan’da yaşanan terörizm hareketlerinin sebepleri ve kaynaklarının incelenmesi, 

kendine has bir karaktere sahip olan söz konusu sosyo ekonomik ve sosyo kültürel yapının özel 

bir analiz çerçevesi içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. Bu noktada Thomas Homer-

Dixon’ın çevre, doğal kaynaklar, kıtlık ve şiddet arasındaki etkileşimi ortaya koyduğu 

çalışmalar ve Martha Crenshaw’ın terörizmin sebepleri ve motivasyon kaynakları konusunda 

referans kaynağı niteliğindeki saptamalarının bir analiz modeli olarak uygulanması mümkündür.  

Homer-Dixon’a göre bir bölgenin iklim ve çevre koşulları bu bölgelerde şiddet hareketlerinin 

oluşumuna zemin hazırlayabilmektedir. Homer-Dixon bu durum sıklıkla ekolojik yönden son 

derece olumsuz şartlara sahip olan coğrafyalarda ortaya çıktığını, bu bölgelerde tarımsal 

faaliyetlerin yoksunluğunun ekonomiye yansıdığını ve bu durumun ise sosyal anlamda etkiler 

yarattığını savunmaktadır. Buna göre yoksunluk ve yoksunluk algısı, kaynakların bölüşümünde 

yaşanan adaletsizlik veya adaletsizlik algısı bireylerin şiddete yönelimini beraberinde 

getirmektedir. Bununla birlikte Martha Crenshaw, etnik, dini veya mezhepsel herhangi bir 

kimlik unsuru sebebiyle ayrımcılığa maruziyetin ya da maruziyet algısının bireyleri terörizme 

yönlendirebildiğini, siyasal katılımın engellenmesi ve baskı gibi farklı faktörlerin bu süreçte 

ivme kazandırıcı unsurlar olarak öne çıktığını ifade etmektedir. Söz konusu iki görüş birlikte ele 

alındığında özgün bir analiz modeli oluşmaktadır. 

 Bu bağlamda bu çalışmada ilk olarak Sistan-Belucistan’da yaşanan terörizm hareketlerinin 

tarihsel boyutu ve terör gruplarının karakterli hakkında veriler sunulması ve tarihsel süreçte 

örgütsel ve ideolojik karakterlerin dönüşümü hakkında bir profil sunulması amaçlanmaktadır. 

Ardından, bölgede varlık gösteren terörizm hareketlerinin sebepleri ve motivasyon kaynakları 

Homer-Dixon ve Crenshaw’ın bu bağlama dair saptamalarının sentezlenmesi ile elde edilecek 

olan model yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede çevresel koşullar ve etno-

mezhepsel kimlik farklılıklarının bileşimi ve bu bileşimin belirli coğrafyalarda şiddet ve 

terörizm hareketlerinin oluşumuna zemin hazırlayabilen bir unsura dönüşebileceği yönündeki 

varsayımın temellendirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu yolla terörizm hareketlerinin 

motivason kaynaklarının anlaşılması ve açıklanmasında çoklu-kuramsallık (multi-theoretical) ve 

eklektik yaklaşımların gerekliliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu itibarla teori/model-

örnek olay uyumlaştırmasının gerekliliği ve önemi ortaya konmaya ve metodolojik açıdan bir 

projeksiyon sunulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sistan-Belucistan, Terörizm, Homer-Dixon, Crenshaw, Kimlik, Kaynak. 

 

TERRORISM IN SISTAN-BALOCHISTAN: AN ANALYSIS OF HOMER-DIXON AND 

THE CRENSHAW MODEL 

ABSTRACT 

 Terrorism is a phenomenon that has emerged in different social structures in different 

geographies and based on different motivations. This situation necessitates the use of different 

analysis methods in understanding and explaining the terrorism movements that occur in 

different geographies. At this point, a classification has been made in the context of terrorism's 

motivational sources as ideological, ethnic and religious motivated movements of terror. This 
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classification is a common reference source. But today, the great transformation of the 

characteristic of terrorism has made this phenomenon more complex. In this context, it is 

necessary to determine more specific methods of analysis in order to examine the movements of 

terrorism occurring in any geography. In this context, the reasons and sources of terrorism 

movements that manifest themselves in Sistan-Balochistan are one of the exemplary areas that 

necessitates this analytical approach. According to the administrative system of Iran, the region 

of Sistan-Balochistan, defined as the most part of the demographic structure of the region of the 

region has a distinct ethnic and religious identity. Sistan-Balochistan region has a climate and 

nature structure which is extremely unfavorable. The region represents the most backward 

region of Iran. The drought and desertification in the region and the fact that the region's 

geography is made up of mountainous and rough terrain cause economic activities to be 

extremely low in the region. Sistan-Balochistan is experiencing a serious backwardness as a 

result of both the natural deficiencies arising from the geographical structure of the region and 

the discriminatory and negligent attitude of the Iranian government towards public and 

infrastructure services in the region. This leads to a low level of education, tribalism and the 

continuity of feudal structures and causes the people of the region to remain at the lowest level. 

The integration of the people of Baloch has a different ethnic identity and its membership to the 

Sunni sect becomes difficult to integrate into the political and social structure of Iran; At this 

point, discrimination, exclusion and othering processes can manifest itself. 

 In this context, many violent movements have emerged in Sistan-Baluchistan region in 

accordance with the negative consequences of this socio-cultural and socio-economic structure. 

These are groups that support ethnic nationalism and movements based on Sunni Islamism. 

These movements are characterized by terrorism movement. Among these groups are the 

National Movement of Balochistan and Jundullah organization. In addition to these groups 

Jaish-ul Adl and Ansar Movement groups are also active elements. These groups have 

developed their activities since the 90s and in the 2000s they intensified their terrorist activities. 

These groups perform terrorist acts against the structures (army, police, public officials) 

representing the Iranian regime in Sistan-Baluchistan region in general. These groups, 

influenced by elements such as Sunni radicalism and predecessor movements, are known to act 

through religious motivations. 

 In this context, in this study, firstly, it is aimed to present data about the historical dimension 

of terrorist movements in Sistan-Balochistan and the character of terrorist groups and to present 

a profile about the transformation of organizational and ideological characters in the historical 

process. Then, the reasons and motivation sources of terrorism movements in the region will be 

explained with the help of the model which will be obtained by synthesizing Homer-Dixon and 

Crenshaw's determinations about this context. In this context, it is aimed to base the assumption 

that the combination of environmental conditions and ethno-sectarian identity differences and 

this composition can turn into an element that can pave the way for the formation of violence 

and terrorism movements in certain geographies. At the same time, it is aimed to emphasize the 

necessity of multi-theoretical and eclectic approaches in understanding and explaining the 

motivason sources of terrorism movements. In this respect, the necessity and importance of 

theory / model-case study harmonization will be put forward and a methodological projection 

will be presented. 

Keywords: Sistan-Balochistan, Terrorism, Homer-Dixon, Crenshaw, İdentity, Source.  
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MATEMATİKSEL MODELLEME VE SİBER SAVUNMA 

Dr.Öğr.Üyesi Muharrem Tuncay GENÇOĞLU 

Fırat Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, mtgencoglu23@gmail.com 

ÖZET 

 Son yıllarda ağ teknolojisindeki ilerlemeler,veri aktarılmasında ve bilgi alışverişinin 

gerçekleşmesinde ciddi değişimlere sebep olmuştur. İnternet teknolojisindeki bu gelişmelerle birlikte 

siber ortamda depolanan bilgileri korumak için siber savunma sistemlerinin gerekliliği ortaya çıktı.Siber 

savunma sistemlerinin oluşturulması amacıyla, çeşitli kötü niyetli nesnelerin araştırılıp, anlaşılması ve 

davranışlarının tespit ve temsil edilmesi için bazı matematiksel modeller önerilmiştir(Saini,2011). 

 Bazen yüksek maliyet ve aşırı zaman ihtiyacı nedeniyle gerçek ortamda bir sistemin uygulanması 

mümkün olmayabilir. Bu durumda bir model oluşturup sistemin davranışını incelemek daha uygun olur. 

Modelleme gerçek bir sistemin yerine geçme ve bu sistemi basitleştirmedir. Buradan hareketle birtakım 

farklı modellere göz atacak olursak; 

 Fiziksel, Matematiksel, Fiziksel Statik, Fiziksel Dinamik, Matematiksel Statik, Matematiksel 

Dinamik, Matematiksel Statik Sayısal, Matematiksel Statik Analitik, Matematiksel Dinamik Analitik, 

Matematiksel Dinamik Sayısal. 

              

 

Şekil-1-Matematiksel Modeller 

Siber Savunma Sistemi Modelleme Prensibi 

 Siber saldırılar, günümüz dünyasının en büyük problemidir.Bu sorunun üstesinden gelmek için kötü 

amaçlı nesnelerin davranışlarını anlamak şarttır.Matematiksel modellemede bu oldukça önemlidir.Kötü 

niyetli nesneler;yapılacak hesaplamalar ve bilginin durumunu temsil eden matematiksel denklemler 

yardımıyla tahmin edilmelidir.Güvenlik modelini uyarlanabilir hale getirmek için daha fazla alıştırma 

yapılabilmelidir(Saini,2007).  

 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

111 
 

 

Şekil-2- Matematiksel Modelleme Süreci. 

 Bilgisayar üzerindeki saldırılar tamamen stokastik olduğundan bir sonraki saldırının gerçek zamanını 

bilemeyiz.Ancak saldırının olasılığını modellemedeki olasılık kavramlar sayesinde bulabiliriz. 

  stokastik değişkenin saldırı zamanını ifade etmek üzere, ’nin ihtimali  ile 

ifade edilir. 

  belli bir kaynaktan gelen saldırı sayısını ve toplam saldırı sayısı olmak üzere 

  dir. 

 Burada  sayı kümesi olarak düşünüldüğünde  şartını sağlar.Stokastik 

sistemin incelenmesi için,ortalama,mod,medyan,standart sapma gibi olasılık fonksiyonunun farklı 

ölçümleri kullanılabilir.Karakteristik denklem modelleri Lineer ve Non-Lineer şeklinde olabilir.Non-

Lineer sistem kısmi diferansiyel denklemler ile ifade edilebilir. 

 Kötü amaçlı nesnenin, A,B,C,… gibi çeşitli diğer faktörlere bağlı  yayılma özelliğine sahip 

olduğunu kabul edelim.Burada .  

 hız  , ivme   hesaplanır. 

 Aşağıda bahsedilmiş olan belirli yaklaşım tekniklerinin kullanılmasıyla elde edilen simüle edilmiş 

sonuçlar doğrulamanın yanısıra simülasyon ile üretilmiş verilerin tamamlanması içinde kullanılabilir. 

 Taylor Serisi Genişlemesi 

 Türevli herhangi bir fonksiyon, Taylor formülü ile genişletilebilir. ‘nın yakınındaki bir 

bölgede,  bağımsız değişkenin değeri için  fonksiyonuna polinom yardımıyla yaklaşımda 

bulunulabilir. 

  . 
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 Sonlu Fark Yaklaşım Yöntemleri 

 Bu yöntem kısmi diferansiyel denklemleri küçük aralıklara böler. Bunu iki şekilde gerçekleştirir; 

İleri Fark Yaklaşımı: 

    

 Geriye Dönük Fark Yaklaşımı:    

 Yüksek Dereceden Türevler 

 Aşağıdaki formüle göre dağılımdaki çeşitli önemli noktaları ifade etmek için bu türevler 

kullanılabilir; 

  

 Polinom regresyon testleri gibi testler modelin doğrulanması için kullanılabilir.Böylece değerlerin bir 

polinom içerisine yerleştirilip yerleştirilemeyeceği tespit edilebilir.Karakteristik denklem elde edildikten 

sonra,sonuçlar mevcut standart matematik hipotezlere göre ampirik yada analitik olarak 

doğrulanabilir.Matematiksel modelin doğrulanması için ilk olarak her terimin aynı ağ boyutuna sahip 

olmasını gerektiren boyutsal homojenliğin irdelenmesidir.İkincisi ise modellerin nitelik ve limit 

davranışlarının kontrol edilerek doğrulanmasıdır.Örneğin virüsün bazı tanımları aşağıdaki gibi 

modellenebilir; 

 I.Mevcut dosyaları etkileyen ve aynı şekilde davranmalarını sağlayan basit bir virüs v,programların 

bir kümesi P,  olsun ve  sırasıyla  virüsünün ve  programının 

davranışları olmak üzere; 

 dir. 

 II.Virüsün sabit bir t anındaki tanımı  

    dir.  

 Burada  ve  olayının meydana geldiği S sistemindeki t zamanında 

sırasıyla  programlarının davranışını verir. 

 Şimdi eğer  ise o zaman v programı bir virüstür aksi takdirde değildir. 

 III.Virüsün sürekli bir zaman aralığı olan   ye bağlı olarak tanımı 

   dır. 

 Burada   ve    fonksiyonları sırasıyla  programlarının

 olayının meydana gelişindeki S sisteminde   aman aralığındaki davranışını verir.Eğer 

 ise o zaman v programı bir virüstür aksi takdirde değildir. 

 Bir siber savunma sistemini modellemek için ihtiyaç duyulan sensörler,savunma mekanizması, 

komuta-kontrol, stratejiler gibi bileşenleri birlikte kullanmak gerekir(Saini,2012). 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

113 
 

 

 

Şekil-3- Siber Savunma Sistemi Tasarım Modeli. 

 Her ne kadar çeşitli modeller ve çözümler ortaya konulsa da bazı problemler çözüm beklemektedir.  

 -Kötücül nesnelerin tüm özellikleri,gelecekteki davranışlarını öngörmek için,matematiksel 

denklemler şeklinde temsil edilmelidir.  

 -Modellerin çoğu belirli doğrulama sınırlarına sahip olmalarına rağmen iyileştirilmeleri 

mümkündür(Kalashinkov,2014). 

 -Belirlenmesi gereken oldukça fazla özelliğe sahip kötücül nesnelerin çoğu davranışsal 

kompleksliklerinde artış vardır. Bu nedenle her bir özellik genelleştirilmeli ve özellik alanı 

daraltılmalıdır(Stasuk,2017). 

Anahtar Kelimeler : Siber Savunma,Matematiksel Modelleme,Siber Savunma Sistemi Tasarımı. 

 

MATHEMATICAL MODELLING AND CYBER DEFENCE 

ABSTRACT 

 In recent years,advances in network technology have led to serious changes in data transfer and 

information exchange.With these developments in internet technology,the necessity of cyber defense 

systems emerged to protect the information stored in cyber environment.Some mathematical models 

have been proposed to establish cyber defense systems(Saini,2007).In order to establish cyber defense 

systems,some mathematical models have been proposed to investigate,understand and identify and 

represent various malicious objects (Saini, 2011).  

 Sometimes,due to the high cost and excessive time requirement,it may not be possible to implement 

a system in the real environment.In this case, it is more appropriate to construct a model and examine 

the behavior of the system. Modeling is the modification and simplification of a real system.If we look 
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at a number of different models based on this;Physical,Mathematical,Physical Static,Physical 

Dynamic,Mathematical Static,Mathematical Dynamic,Mathematical Static Numerical,Mathematical 

Static Analytical,Mathematical Dynamic Analytic,Mathematical Dynamic Numerical.  

 

 CDS Modeling Principle 

 Cyber attacks are the biggest problem of today's world.To overcome this problem, it is essential to 

understand the behavior of malicious objects.This is very important in mathematical 

modeling.Malicious objects be predicted with the help of  calculations and mathematical equations 

representing the state of knowledge(Saini, 2007). 

 

 Since the attacks on the computer are completely stochastic,we don't know the real time of the next 

attack.However,we can find the probability of attack by means of probability concepts in modeling. 
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   refers to the attack time of the stochastic variable, 

 The probability of  is expressed in P ( ). 

  is the number of attacks from a given source and N is the total number of attacks. 

  

 Where P ( ) is considered a set of numbers, satisfies the condition .  

 Different measurements of the probability function can be used to examine the stochastic system.The 

characteristic equation models can be Linear and Non-Linear.The non-linear system can be expressed 

with partial differential equations.Different measurements of the probability function can be used to 

examine the stochastic system.The characteristic equation models can be Linear and Non-Linear.  

 Let us assume that the malicious object has the ability to propagate P due to various other factors 

such as A,B,C,….  

 . 

 speed ,acceleration  is calculated. 

 The simulated results obtained using the specific approach techniques discussed below can be used 

for verification as well as for the completion of simulation-generated data. 

 Finite Difference Approach Methods 

 This method divides partial differential equations into small intervals.It does this in two ways; 

 Forward Difference Approach: 

    

 Retrospective Difference Approach: 

    

 Higher Derivatives 

 These derivatives can be used to express various important points in the distribution; 

In order to model a cyber defense system,it is necessary to use different components such as 

sensors,defense mechanism,command-control and strategies(Saini,2012). 

 . 

 Tests such as polynomial regression tests can be used to validate the model.In order to validate the 

mathematical model,the first is to examine the dimensional homogeneity which requires that each term 

have the same network size.The second is to verify and validate the quality and limit behavior of the 

models. 

 For example; 

 I.A simple virus v that affects existing files and allows them to behave in the same way is a set of 
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programs P ,and   are the behavior of the  virus and the  

program,respectively; 

  

 II.Definition of the virus at a fixed time t 

  

 Where  and ( ) give the behavior of  and programs,respectively,at time t 

in the system where the event e occurs.Now if  = 0,then  is a virüs. 

 III.Definition of a virus based on a continuous time interval ∆t 

 . 

 Returns the behavior of the  and  programs in the range  in the S system at the 

occurrence of event e. If  then  is a virüs. 

 

 Although various models and solutions are presented,some problems are still waiting for solutions.  

 -All properties of malicious objects must be represented in the form of mathematical equations to 

predict future behavior.  

 - Although most models have specific validation limits,they can be improved. (Kalashinkov,2014). 

 -There is an increase in the behavioral complexity of most of the malicious objects with a lot of 

characteristics to be identified.Therefore, each property should be generalized and the property area 

narrowed (Stasuk,2017). 

Keywords: Cyber Defence,Mathematical Modelling,Cyber Defense System Design. 
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TERÖRİZM ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN NİCEL YÖNTEMLER 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Öğr. Gör. Müge BORAZAN ÇELİKBIÇAK 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Dekanlığı, mugecelikbicak@gmail.com 

ÖZET 

 Terörizm araştırması, tarihsel olarak, çok sayıda vaka çalışmasıyla karakterize edilmiştir. 

Terörizm ile ilgili başlangıç çalışmalarının birçoğu, küçük ve niteliksel vaka çalışmalarına ve bu 

vakalardan yapılan çıkarsamalara dayanmaktadır. Nedensel çıkarım yapma becerisi, nitel 

araştırmaların en büyük zayıflığı olarak kabul edilir (Dugan ve Yang, 2012). Nitel çalışmalar, 

karar vericilere kendi yetki alanlarındaki terör tehdidini azaltmak için kullanacakları stratejiler 

hakkındaki bilgileri genelleştirmek için çok az destek sağlamaktadır. Başka bir deyişle, tüm 

terörizm vaka incelemeleri derlenerek daha geniş sonuçlar elde etmek için kapsamlı bir anlatım 

içerecek biçimde bir araya getirilse bile bazı durumlarda taraflı olabilmektedir. Bu nedenle, 

terörün daha nesnel bir karakterizasyonunu yapabilmek için, araştırmacılar tarafından, terörist 

olaylara ilişkin bütün evren kullanılarak sistematik analizler yapılmasının daha faydalı olacağı 

belirtilmiştir (Dugan ve Yang, 2012). Ancak, literatür incelendiğinde terörizmi inceleyen bilim 

insanlarının çalışma disiplinlerinin genellikle, tarihsel, siyasal ve sosyopsikolojik analizlere 

yönelik nitel yaklaşımları içerdiği görülmektedir. Disiplin normları ve tercihleri,  araştırmanın 

yürütülme şeklini belirlediği için, her bir disiplinin sunduğu eğitim ve bilgi birikimi, araştırma 

yapmak için kullanılan yöntemleri büyük ölçüde kısıtlamıştır (Crenshaw, 2001; McCauley, 

2001; Rapoport, 2004). Ayrıca, hem uluslararası, hem de yerel terörist saldırılarını uzun bir süre 

boyunca derleyecek kapsamlı bir veri setinin olmayışı da bu kısıtlamalara katkı sağlamıştır. Bu 

kısıtlamalar, araştırmacıları terörle ilgili çok sayıda konuya değinmek için psikoloji, siyaset 

bilimi, istihbarat, silah teknolojisi ve bilgisayar bilimi gibi çeşitli alanlardaki araştırmacıların 

uzmanlıklarını kullanmak suretiyle multidisipliner bir yaklaşım benimsemeye yöneltmiştir 

(Avcı ve Demir, 2017). 

 Günümüzde, internet ile birlikte terör olaylarına ilişkin veri tabanlarına ulaşım 

kolaylaşmıştır. Böylelikle, binlerce ve hatta on binlerce terör olayı ve bu olaylara yönelik 

değişkenleri içeren veri tabanları, (Global Terrorism Database (GTD); CPOST’s Suicide Attack 

Database (SAD); RAND’s Database of Worldwide Terrorism Incidents (WTI) vb.) 

araştırmacılara terör vakalarını öngörmek ve incelemek için fırsatlar sağlamaktadır. Bu veri 

tabanlarının oluşturulması ile birlikte, küçük veri çalışmalarından edinilen görüşlerin, büyük 

terör veri setlerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılmasından ziyade, daha büyük 

veri setlerini analiz eden nicel analiz yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu veriler ve 

bu verilere dayalı kullanılan yöntemler terörle mücadelenin kanıtsal tabanını geliştirmede 

yenilikçi yaklaşımlar sağlayarak makul, bilimsel ve tarafsız önerilerde bulunabilmektedir. 

 Terörizm, birden çok faktörü içeren karmaşık bir dinamik süreçtir. Her bir saldırı, bir 

teröristin takip eden olay sayısı, zamanlaması ve özellikleriyle ilgili karar alma sürecinin bir 

sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Teröristlerin hedefleri, yetenekleri ve tercihleri değiştikçe 

saldırıları da değişmektedir. Böyle bir sürecin dinamiklerini modellemeye çalışmak, özellikle 

sürecin terörle mücadele müdahalelerine nasıl tepki gösterdiğini anlamak açısından oldukça zor 

bir iştir ancak imkânsız değildir. Bununla birlikte, karmaşık olaylara ilişkin zamansal ve 

mekânsal dağılım ile bu olayların şiddeti, sıklığı veya riskleri ölçülerek belirli bir hedef 

üzerindeki olası etkileri deneysel olarak değerlendirilebilmekte ve bu tarz olayların oluşmasında 

büyük rol oynayan insan davranışını tanımlamak ve öngörmek konusunda da nicel modeller 

yoluyla çalışmalar yapılabilmektedir (Porter, White ve Mazerolle, 2012). Bu çalışmalar, 
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terörizmin dinamik ve karmaşık doğasını içeren kavramsal modellerin geliştirilebileceğini 

desteklemektedir.  

 Terörizm evrimleşen bir olay olduğundan, terörizmi derinlemesine incelemek, tarihsel ve 

sosyal değişimleri hesaba katmak çok önemlidir. Bu nedenle, terör eğilimlerini ve bununla ilgili 

etkileri doğru bir şekilde modellemek için, araştırmacılar, uzun bir süre boyunca hem değişim 

hem de sürekliliği hesaba katabilecek metodolojik stratejiler benimsemişlerdir. Zaman serileri 

analizi, hayatta kalma analizi, regresyon analizi, Cox orantılı tehlike modelleri, hiyerarşik 

modelleme, gizli büyüme eğrisi analizi ve yörünge analizi gibi birçok nicel yöntem bu dinamik 

süreçleri tahmin etmek için kullanılmaktadır (Enders ve Sandler, 2006; Abiodun ve diğerleri, 

2018, Bloomberg ve diğerleri, 2010; Bloomberg ve diğerleri, 2011; Kyung ve diğerleri, 2011; 

Dugan ve Yang, 2012; LaFree and Freilich, 2012; Sandler, 2014). Tüm ilgili faktörleri içeren 

doğru bir modelin belirlenmesi, faydalı ve sağlam model sonuçları için ön koşuldur. Bu 

yöntemlerin yanında, terör risklerini ölçmek, stratejileri belirlemek amacıyla daha az karmaşık 

yöntemler olan oyun teorisi, risk analizi gibi yöntemlere de başvurulmaktadır (Major, 2002; 

Willis ve diğerleri, 2005; Wilson ve diğerleri, 2006; Sandler, 2014). Teröre karşı çeşitli 

önlemler almak için yararlı bir matematiksel çerçeve geliştirmek, terörizmin zaman içinde nasıl 

değiştiğini açıklayan modeller oluşturmak ve bu çalışmaları kullanarak terörle mücadele 

müdahalelerinin etkinliğini değerlendirmek için uygun istatistiksel testler geliştirmek, dünyada 

bu amaçlara yönelik olarak yeni gelişen teknikler arasında yerini almaktadır. 

 Bu çalışmada, uluslararası ve ulusal literatür incelenerek terör araştırmalarında kullanılan 

nicel yöntemler ve istatistiksel yaklaşımlar incelenmiş,  kullanım alanlarına yönelik 

örneklendirmeler eşliğinde bir değerlendirme yapılmıştır. Terörizm araştırmalarında nicel 

yöntemlerin, istatistiksel tekniklerin kullanılması, terörizm konusunda bilimsel ve tarafsız 

öngörü sağlanabilmesi için önem arz ettiğinden, söz konusu yöntemleri derleyen bu tip bir 

çalışmanın bu alanda faaliyet gösteren araştırmacılara ve güvenlik güçlerine faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm Çalışmaları, Nicel Yöntemler, İstatistiksel Yaklaşımlar. 

 

A STUDY ON QUANTITATIVE METHODS USED IN TERRORISM RESEARCH 

ABSTRACT 

 The study of terrorism has historically been characterized by numerous case studies. Many 

of the initial studies on terrorism are based on small and qualitative case studies and inferences 

from these cases. The ability to make causal inference is regarded as the greatest weakness of 

qualitative research (Dugan and Yang, 2012). Qualitative studies provide little support to 

decision-makers to generalize information on strategies to reduce the threat of terrorism within 

their jurisdictions. In other words, all terrorism case studies may be biased in some cases even if 

they are compiled into a comprehensive narrative to obtain broader conclusions. Therefore, in 

order to make a more objective characterization of terrorism, it was stated that it would be more 

beneficial to make systematic analyzes by using the whole universe about terrorist events 

(Dugan and Yang, 2012). However, when the literature is examined, it is seen that the study 

disciplines of scientists studying terrorism generally include qualitative approaches to historical, 

political and sociopsychological analyzes. Since disciplinary norms and preferences determine 

the way in which the research is conducted, the education and knowledge offered by each 

discipline has greatly limited the methods used to conduct research (Crenshaw, 2001; 

McCauley, 2001; Rapoport, 2004). Moreover, the lack of a comprehensive data set to compile 

both international and local terrorist attacks over a long period of time contributed to these 
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restrictions. These restrictions have led researchers to adopt a multidisciplinary approach to 

addressing a wide range of issues related to terrorism, using the expertise of researchers in 

various fields such as psychology, political science, intelligence, weapon technology, and 

computer science (Avcı and Demir, 2017). 

 Today, with the internet, access to databases of terrorist incidents has become easier. Thus, 

thousands and even tens of thousands of terrorist events and databases containing variables 

related to these events, (Global Terrorism Database (GTD); CPOST's Suicide Attack Database 

(SAD), RAND's Database of Worldwide Terrorism Incidents (WTI), etc.) to predict the incidents 

of terrorism. and provide opportunities to examine. With the creation of these databases, there is 

a need for quantitative analysis methods that analyze larger data sets rather than using the views 

obtained from small data studies to evaluate and compare large terrorist data sets. These data 

and the methods used based on these data can provide reasonable, scientific and impartial 

suggestions by providing innovative approaches in developing the evidential base of the fight 

against terrorism. 

 Terrorism is a complex dynamic process involving multiple factors. Each attack is a result of 

a terrorist's decision-making process regarding the number, timing and characteristics of 

subsequent events. As terrorists' goals, abilities and preferences change, so does their attacks. 

Attempting to model the dynamics of such a process is particularly difficult, but not impossible, 

to understand how the process reacts to counter-terrorism interventions. However, by measuring 

the temporal and spatial distribution of complex events and their severity, frequency or risks, 

their possible effects on a given target can be evaluated experimentally and studies can be 

conducted through quantitative models to identify and predict human behavior that plays a 

major role in the occurrence of such events (Porter, White and Mazerolle, 2012). These studies 

support the development of conceptual models involving the dynamic and complex nature of 

terrorism. 

 Since terrorism is an evolving event, it is very important to examine terrorism in depth and to 

take into account historical and social changes. Therefore, in order to accurately model terrorist 

trends and their impacts, researchers have adopted methodological strategies that can take 

account of both change and continuity over a long period of time. Many quantitative methods 

such as time series analysis, survival analysis, regression analysis, Cox proportional hazard 

models, hierarchical modeling, latent growth curve analysis and trajectory analysis are used to 

predict these dynamic processes (Enders and Sandler, 2006; Abiodun et al., 2018, Bloomberg et 

al., 2010; Bloomberg et al., 2011; Kyung et al., 2011; Dugan and Yang, 2012; LaFree and 

Freilich, 2012; Sandler, 2014). Determining an accurate model that includes all relevant factors 

is a prerequisite for useful and robust model results. In addition to these methods, methods such 

as game theory, risk analysis, which are less complex methods are used to measure terror risks 

and determine strategies (Major, 2002; Willis et al., 2005; Wilson et al., 2006; Sandler, 2014). 

Developing a useful mathematical framework for taking various measures against terrorism, 

creating models that explain how terrorism changes over time, and using these studies to 

develop appropriate statistical tests to evaluate the effectiveness of counterterrorism 

interventions are among the emerging techniques in the world for these purposes. 

 In this study, quantitative methods and statistical approaches used in terror research are 

examined by examining international and national literature, and an evaluation is made with the 

examples of usage areas. Since the use of quantitative methods and statistical techniques in 

terrorism research is important for providing scientific and objective prediction about terrorism, 

it is thought that this kind of study compiling these methods will be beneficial for the 

researchers and security forces operating in this field. 

Keywords: Terrorism Studies, Quantitative Methods, Statistical Approaches.  
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN KÜRESEL ISINMANIN 

ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHDİT ETMESİ DURUMUNDA 

YAPTIRIM SEÇENEKLERİ 

Dr.Neslihan ÖZKERİM GÜNER 

Çankırı Karatekin Unversitesi, Uluslararası İlişkiler, Devletler Hukuku ABD, av.neslihanozkerim@windowslive.com 

ÖZET 

 Küresel ısınma yirmi birinci yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak görülmekte; 

uluslararası hukuk ve güvenlik bakımından da birçok sorun alanı oluşturmaktadır. Küresel 

ısınmasının doğal ve antropolojik olmak üzere iki nedeni bulunmaktadır. Doğal sebeplerin yanı 

sıra özellikle Sanayi Devriminden bu yana insan kaynaklı faaliyetler ile küresel ısınmaya neden 

olunmakta ve devletlerin bu faaliyetleri sınıraşan felaketlere yol açmaktadır. Sınıraşan çevre 

felaketleri devletlerarasında uyuşmazlığa, sorumluluğa, çatışmalara neden olabilmektedir. 

Küresel ısınmasının uluslararası güvenliği tehdit ettiği uluslararası örgüt ve organlarının 

Kararlarında yer bulmuştur. Bu çalışmada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul ve Güvenlik 

Konseyinin Kararları incelenmiş olup, bu kararlar ve BM Antlaşmasının hükümleri ışığında 

küresel ısınma nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin tehdidi halinde Güvenlik Konseyinin 

alabileceği önlemler tartışılacaktır.   

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1992 yılında yapmış olduğu açıklamada, bir askeri 

çatışmanın olmamasının uluslararası barış ve güvenliği garantilemediğini, sosyal, ekonomik, 

insani ve ekolojik durumların barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtmiştir.
1
 Koffi Annan 2004 

yılında uluslararası barış ve güvenliğe yeni tehditler olabileceği açıklamasını yapmış
2
; 2011 

yılında da Ban Ki Moon küresel ısınma ve iklim değişikliğinin uluslararası barış ve güvenlik 

için tehdit olduğunu açıklamıştır.
3
 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations 

Environment Programme-UNEP) tarafından hazırlanan Raporda küresel ısınmanın şimdiden 

uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği belirtilmektedir.
4
 Doğal kaynaklar ve temiz suyun 

azalması ile bunların doğru yönetilememesi çatışma nedenleri arasında gösterilmektedir.
5
 

Ayrıca çatışma nedenleri arasında çevre felaketleri gösterilmese bile kuraklığın artması ve doğal 

kaynakların tükenmesi çatışmaların artmasına neden olmuştur.
6
 Dolayısıyla silahlı çatışmaların 

çıkmasında bir neden olarak gösterilmese de küresel ısınma çatışmaların artmasına veya 

uzamasına yol açabilir. 

 Güvenlik Konseyinin küresel ısınma karşısında adım atması gerektiği hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan devletler tarafından savunulmaktadır. Ancak bunun yöntemi tartışmalıdır. 

                                                           
1 UNSC Press Statement, 1992/23500, 31 Jan 1992, s. 3. 
2 UN General Assembly, UN Doc A/59/565, 2 December 2004, s. 6. 
3 UN News Centre, Warning of Climate Change’s Threat To Global Security, Ban Urges Concerted Action, 

20.07.2011, (23.07.2017). 
4 UNEP, Sudan Post Conflict Enviromental Assesment, RO-Kundig Geneva, Switzerland, 2007, s.9, 60, 79. ; Onita  

DAS, Climate  Change  and Armed  Conflict:  Challenges and  Opportunities  for Maintaining  International Peace  

and  Security Through  Climate  Justice, (Ed.) R. S. ABATE, Climate Justice: Case Studies  in  Global  and  Regional  

Governance  Challenges, Environmental Law Institute, Washington, 2016, s. 416-418.; Bu yönde dönemin BM Genel 

Sekreteri Ban Ki Moon’un da açıklaması bulunmaktadır, A Climate Culprit in Darfur, 16 June 2007, 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061501857.html (26.08.2017): 
5 UNEP, From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and the Environment, 2009 s. 34. 
6 Colin P. KELLEY ve Diğerleri, “Climate change in the Fertile Crescent and Implications of the Recent Syrian 

Drought”, PNAS, Vol: 112, No: 41,  2015, s. 3241. 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/15/AR2007061501857.html
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Ayrıca Güvenlik Konseyinde yer alan daimi devletlerin veto yetkisi ve bunların küresel 

ısınmaya en çok neden olan devletler arasında olmaları da tartışmaya neden olan konular 

arasındadır. 

 Güvenlik Konseyi barış ve güvenliğe aykırı bir durumun tespiti halinde de VI, VII, VIII ve 

XII. Bölümlerine uygun hareket etmelidir.
7
 Güvenlik Konseyi bir konuda adım atmadan önce 

uluslararası barış ve güvenliğinin tehdit edilip edilmediğini tespit etmeli; bunu da BM 

Antlaşmasının 39. maddesine göre yapmalıdır. Bu doğrultuda bir tespit olması halinde 

uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden yapılandırılması için ya tavsiyelerde 

bulunmalı ya da 41. ve 42. maddelere göre hangi önlemleri alacağına karar vermelidir.
8
  

Güvenlik Konseyinin alacağı kararlar BM Antlaşmasının amaçları ile sınırlı olmalıdır. 

 Güvenlik Konseyinin 42. maddeye göre silahlı zorlama önlemlerine başvuru imkânı 

olmasına rağmen, çevresel felaketlerin önlenmesi amacıyla askeri müdahalede bulunulması 

amaca uygun bir önlem olarak kabul edilemez. Bu durum çevreyi koruma amacına aykırı ve 

amaçtan sapan bir yöntem olarak görülmektedir.
9
  Nitekim askeri müdahalenin kendisi de çevre 

felaketine yol açmakta, kirlilik yaratmakta ve sera gazı emisyonu yaymaktadır. Sera gazı 

emisyon oranlarının yüzde onu askeri müdahaleler kaynaklıdır.
10

 Vietnam Savaşında ormanların 

yakılmasının silah olarak kullanılması, kimyasallar ve napalm bombası ile Vietnam 

ekosistemine ciddi zarar verilmesi, 1991 Körfez Savaşında petrol kuyularının patlatılması, 

Kosova Müdahalesinde petrol rafinerisinin yok edilmesi sonucu hava kirliliği bu hususta sayılan 

örnekler arasındadır.
11

 Ayrıca 1972 Stockholm Bildirgesi ve 1992 Rio Bildirgesi de bu 

husustaki uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.
12

 

 Güvenlik Konseyinin herhangi bir hukuksal sorun karşısında Uluslararası Adalet Divanına 

görüş sorma yetkisi bulunmaktadır.
13

 Güvenlik Konseyi, UAD’dan Danışma Görüşü isteyebilir. 

Danışma görüşü devletler için bağlayıcı bir etkiye sahip değilse de bu yönde bir kararın alınması 

uluslararası toplumda farkındalık yaratabilir ve devletler için yol gösterici olabilir. 

 Sonuç olarak, Güvenlik Konseyinin küresel ısınma nedeniyle güvenliğin tehdit edilmesi 

halinde adım atma yetkisi bulunmaktadır. Ancak Konseyin anti demokratik yapısı ve askeri 

önlemlerin daha büyük felaketlere yol açabileceği endişeleri birlikte düşünüldüğünde, bu 

yöntemin küresel ısınmanın sonuçlarını ortadan kaldırmak için etkili olduğu söylenemez. 

Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Barış ve Güvenlik. 
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UN SECURITY COUNCIL SANCTION OPTIONS IN THE EVENT THAT GLOBAL 

WARMING THREATENS INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY 

ABSTRACT 

 Global warming is seen as one of the most important problems of the twenty-first century; it 

also poses many problems in terms of international law and security. There are two reasons for 

global warming: natural and anthropological. In addition to natural causes, global warming has 

been caused by man-made activities, especially since the Industrial Revolution, and these 

activities lead to transboundary disasters. Transboundary environmental disasters can cause 

disputes, responsibilities, conflicts between states. It has been included in the decisions of 

international organizations and bodies where global warming threatens international security. In 

this study, the resolutions of the United Nations (UN) General Assembly and Security Council 

are examined and in the light of these resolutions and the articles of the UN Treaty, the 

measures that the Security Council can take in case of threat of international peace and security 

due to global warming will be discussed. 

 The United Nations Security Council expressed in 1992 that the absence of a military 

conflict did not guarantee international peace and security, and that social, economic, 

humanitarian and ecological situations threatened peace and security.
 14

 In 2004, Kofi Annan 

declared that there could be new threats to international peace and security
15

; in 2011, Ban Ki 

Moon also announced that global warming and climate change are a threat to international peace 

and security.
 16

 The report prepared by the United Nations Environment Program states that 

global warming is already threatening international peace and security.
17

 Reduction of natural 

resources and clean water and their inability to manage properly are among the causes of 

conflict.
18

 In addition, even though environmental disasters are not listed among the causes of 

conflict, the increase in drought and the depletion of natural resources have led to an increase in 

conflicts.
19

 Therefore, although it is not shown as a reason for the emergence of armed conflicts, 

global warming may lead to an increase or prolongation of conflicts. 

 It is advocated by both developed and developing states that the Security Council should 

take steps against global warming. However, the method is controversial. In addition, the veto 

power of the permanent states in the Security Council and the fact that they are among the 

countries that cause the most global warming are also controversial issues. 

 The Security Council should also act in accordance with the VI, VII, VIII ve XII. Chapters in 

case of a situation that is contrary to peace and security.
 20

 The Security Council should 

determine whether international peace and security has been threatened before taking action; it 
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20.07.2011, (23.07.2017). 
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Governance  Challenges, Environmental Law Institute, Washington, 2016, s. 416-418.; Bu yönde dönemin BM Genel 

Sekreteri Ban Ki Moon’un da açıklaması bulunmaktadır, A Climate Culprit in Darfur, 16 June 2007, 
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19 Colin P. KELLEY ve Diğerleri, “Climate change in the Fertile Crescent and Implications of the Recent Syrian 

Drought”, PNAS, Vol: 112, No: 41,  2015, s. 3241. 
20 BM Antlaşması, m. 24. 
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should do so in accordance with Article 39 of the UN Treaty. Council should either make 

recommendations for the protection or restructuring of international peace and security or 

decide which measures to take in accordance with Articles 41 and 42.
21

  The decisions of the 

Security Council should be limited to the objectives of the UN Treaty. 

 Although the Security Council has the possibility to apply armed coercion measures under 

Article 42, military intervention to prevent environmental disasters cannot be considered as a 

proper measure. This situation is seen as a contradictory and deviating method for protecting the 

environment.
22

  As a matter of fact, military intervention itself causes environmental disaster, 

creates pollution and emits greenhouse gas emissions. Ten percent of greenhouse gas emissions 

are due to military interventions.
23

 Examples of this include airborne use of forest burns as a 

weapon in the Vietnam War, serious damage to the Vietnam ecosystem with chemicals and 

napalm bombs, the explosion of oil wells in the 1991 Gulf War, and the destruction of an oil 

refinery in Kosovo Intervention.
24

 In addition, the Stockholm Declaration of 1972 and the Rio 

Declaration of 1992 stated that disputes should be settled peacefully.
25

 

 The Security Council has the authority to ask the International Court of Justice for any legal 

questions.
26

 The Security Council may request an Advisory Opinion from the ICJ. Although the 

advisory opinion has no binding effect on states, taking such a decision can create awareness 

and guidance for the international community. 

 As a result, the Security Council has the authority to take steps if security is threatened by 

global warming. However, given the anti-democratic structure of the Council and the concerns 

that military measures could lead to greater disasters, this method cannot be said to be effective 

in eliminating the consequences of global warming. 

Keywords: Global Warming, UN Security Council, International Peace and Security. 
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CLIMATE CHANGE ADAPTATION-BASED STRATEGIES ON WATER AND ITS 

SECURITY: A STUDY ON DHAKA AND ANKARA  

Moynul AHSAN Ph.D. 

Ankara University, Department of Real Estate Development and Management, moynulurp01@gmail.com 

ABSTRACT 

 Capital cities in this world are now experiencing huge challenges on water sector. Changing climate, 

rapid urbanisation, industrial growth, socio-economic development etc. all are making challenges in big 

cities and towns due to availability, access to adequate quantities and use of acceptable quality water. 

Climate change is considered one of the threats of water security. Adaptation strategies on climate 

change are one of the policy actions that can help to inform and assist communities as well as addressing 

anticipated threats of climate change. Appropriate adaptation strategies can foster resilience. Innovative 

approaches, modern technologies, integrated solutions are needed for successful adaptation. These 

strategies can be non-regret, low-regret or climate justified strategies in order to identify and resolve 

threats and ensuring potential alternatives. Such climate change adaptation-based strategies on water and 

its security helps to cope with uncertainties, increasing water supply, managing demand and use. Dhaka, 

the capital of Bangladesh and Ankara the capital of Turkey are facing on water related challenges due to 

climate change impact. Both Dhaka and Ankara are located at the center of the country poses tropical 

climate and continental climate respectively but hot, dry summers and the risk becomes more pervasive 

due to stronger heat waves, flood and droughts which negatively influence human life. Therefore, 

various considerable adaptation-based strategies on hazard, vulnerability and adaptive-capacity on water 

have been taken from the national to city level for ensuring water security in these capital cities but still 

adaptation practice is quite insufficient. Based on secondary based research, this study has reviewed the 

existing trends, exisitng adaptation-based strategies on water and its security issues due to the climate 

change impact in Dhaka and Ankara city. This study has also viewed what necessary strategies are 

available and what necessary adaptation-based strategies are needed to formulate. The comparisons and 

results help to identify the shortcomings of climate change adaptation-based strategies of Dhaka and 

Ankara and provide insight for more effective adaptation strategies on climate change to enhance water 

security. Finally, this study recommends non-regrets strategies (both  supply and demand side) and 

climate justified strategies for Dhaka and Ankara city. It proposes that an effective multi-stakeholder 

collaboration are necessary to maintain proper co-ordination with a long term integrated adaptation 

program that can solve problem in both capital cities, strengthen water conservation programs with use 

of modern techniques, seek to improve water use efficiency through education and awareness 

campaigns, impose legal restrictions can reduce water use, introduce incentives for consumer etc. 

Keywords: Capital City, Climate Change, Water Security, Adaptation-Based Strategies. 

 

 

 

 

 

 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

125 
 

SU VE SU GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TABANLI 

STRATEJİLER: DAKKA VE ANKARA ÖRNEĞİ  

ÖZET 

 Dünyada başkentler artık su sektöründe büyük zorluklar yaşamaktadır. Değişen iklim, hızlı 

kentleşme, sanayi,  büyüme, sosyo-ekonomik kalkınma vb. hepsi tüm büyük kentlerde ve kasabalarda 

kullanılabilirliği, yeterli miktarlara erişim ve kabul edilebilir kaliteli su kullanımı konusunda problemler 

yaşanmaktadır. İklim değişikliği su güvenliği tehditlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İklim 

değişikliğine uyum stratejileri, iklim değişikliğinden beklenen tehditleri ele almanın yanısıra toplumları 

bilgilendirmeye ve topluma yardım etmeye dayanan politika eylemlerinden biridir. Uygun uyum 

stratejileri dirençliliği artırabilmektedir. Ayrica, Başarılı uyum için yenilikçi yaklaşımlar, modern 

teknolojiler, entegre çözümler gerekmektedir. İklim değişikliği tehditlerini tanımlamak, çözmek ve 

potansiyel alternatifler sağlamak için pişman-olmama stratejileri, düşük pişmanlık stratejileri ve iklim 

haklı stratejiler yoluyla çözülebilmektedir. Su ve su güvenliği ile ilgili uyuma tabanlı stratejiler, 

belirsizliklerle baş etmeye, su arzını artırmaya, talebi ve kullanımı yönetmeye yardımcı olmaktadır. 

Bangladeş’in başkenti Dakka ve Türkiye’nin başkenti Ankara iklim değişikliğinin etkisiyle su ile ilgili 

zorluklarla karşı karşıyadır. Hem Dakka hem de Ankara ülkenin merkezinde bulunmakta olup sırasıyla 

tropikal iklim ve karasal iklime sahiptir. Ancak sıcak, kuru yazlar ve insan hayatını olumsuz yönde 

etkileyen daha güçlü ısı dalgaları, sel ve kuraklıklar nedeniyle risk daha yaygın hale gelmektedir. Bu 

başkentlerde su güvenliğini sağlamak için tehlike, kırılganlık ve su ile ilgili uyarlanabilir kapasite 

konusunda uyum tabanlı stratejiler ulusal seviyeden şehir seviyesine kadar alınmıştır. Ancak strateji 

uygulamalarının istenen seviyeye ulaşmadığı görülmektedir. İkincil temelli araştırmalara dayanarak bu 

çalışma, Dakka ve Ankara şehrindeki iklim değişikliği etkisine bağlı olarak mevcut eğilimler, suya 

dayalı uyum-tabanlı stratejiler ve güvenlik konularını ele alınmıştır. Dakka ve Ankara’daki mevcut 

stratejilerin neler olduğu ve bu stratejileri formüle etmek için uyum temelli stratejilerin gerekli olduğunu 

açıklayan su sektörüne yönelik mevcut şehir düzeyinde uyum stratejileri de incelenmiştir. Çalışmadaki 

karşılaştırmalar ve sonuçlar, Dakka ve Ankara’nın iklim değişikliği uyum-tabanlı stratejilerinin 

eksikliklerini belirleme ve su güvenliğini artırmak için daha etkili uyum stratejilerinin belirlenmesine 

katkı sağlamaktadır. Son olarak, bu çalışma, Dakka ve Ankara şehri için pişman olmama stratejileri 

(hem arz hem de talep tarafı) ve iklim haklı stratejileri önerilmektedir. Her iki başkentte de sorunu 

çözebilecek uzun vadeli entegre uyum programı ile uygun koordinasyonu sağlamak için çok paydaşlı 

işbirliğinin gerekli olduğunu, modern tekniklerle su koruma programlarını güçlendirmesi, eğitim ve 

bilinçlendirme kampanyaları ile su kullanım verimliliğini artırmaya çalışması, su kullanımını azaltmaya 

yönelik yasal kısıtlamalar getirilmesi, tüketici için teşvikler sunulması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Başkent, İklim Değişikliği, Su Güvenliği, Uyum-Tabanlı Stratejiler. 
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ÖZET 

 Güvenlik, en temel ifade ile güvende olma, ani tehdit ve kayıplardan korunma halidir. Bu 

güvende olma ve korunma halinin değişmesi güvenliği tehdit etmektedir. Günümüzde çevredeki 

bazı durumların değişmesi de güvenlik konusu haline gelmiştir. Böylece gelişen çevresel 

güvenlik kavramı,yeni geleneksel olmayan güvenlik meselelerinden biri olarak ifade 

edilmektedir. Bazı çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçları ulus devletlerin sınırlarını 

aştığından çevresel güvenlik ortak güvenliğe odaklanmaktadır.  

 İklim değişikliği gibi küresel olduğu kabul edilen bir çevre sorunu da birçok ülkeyi 

etkilemekte, çevresel güvenliğe tehdit oluşturmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak çevre 

üzerinde birçok değişiklikler olmaktadır. Buzulların erimesi, artan sıcaklıklar, kuraklık, yağış 

tipinin ve düzeninin değişmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, sel felaketlerinin artması, gıda 

güvenliğinin azalması bu sonuçlardan sayılabilir. İklim değişikliğinin neden olduğu aşırı 

olayların birleşiminin ılımlı iklim değişikliği durumlarında bile etkili olacağı vurgulanmaktadır. 

İklim değişikliğinin tarım, ormancılık, madencilik, turizm gibi temel sektörleri olumsuz 

etkileyebileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, enerji, su, gıda üretimi ve dağıtımı ve 

ulaştırma ve ticaret açısından gerekli altyapılara yönelik riskler de oluşturacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca iklim değişikliği sorununun küresel olması bütün ülkelerin eşit derecede sorumlu olduğu 

ya da bütün ülkelerin onlardan eşit derecede risk altında kaldığı anlamına gelmemektedir. İklim 

değişikliği de dâhil olmak üzere çevre sorunlarının belli derecede ortak nitelikli de olsa hiçbir 

iki ülkenin aynı çıkara sahip olmadığı ifade edilmektedir. İklim değişikliği ulusal düzeyde de 

önemli bir sorundur ve iklim değişikliğinin meydana getirdiği çevresel değişiklikler su 

kaynaklarının kalitesini ve miktarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu aynı zamanda bir 

ülkenin önemli ekonomik gücü olan enerji ve su kaynaklarına da sorunlar oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin önemli enerji ve su kaynakları olan Fırat ve Dicle nehirleri üzerlerinde yapılan 

barajlar ise hem enerji üretimi ve hem de su sağlama açısından önemli bir yere sahiptir. Bu 

bölgede olması beklenen sıcaklık artışları ve yağış azalmalarının Türkiye’yi etkilemesi 

beklenmektedir. Meydana gelecek çevresel değişikliklerin de çevresel güvenlik tehditleri 

oluşturması düşünülmektedir. 

 İklim değişikliğinin enerji ve su kaynaklarına etkisinden ve çevresel güvenlik sorunu olarak 

sadece küresel değil, bölgesel ve yerel olarak ta incelenmesi gerektiğinden yola çıkarak bu 

çalışmada iklim değişikliği ve çevresel güvenlik kavramları ile Türkiye açısından önemli 

jeopolitik bir yere sahip Fırat Dicle havzası ele alınmak istenmektedir. Bu havzada yer alan 

Fırat ve Dicle nehirleri enerji üretimi ve su kaynağı olarak kullanılan barajlara da sahiptir. 

Çalışmada amaç, iklim değişikliğinin Fırat Dicle havzasının Türkiye kısmında kalan su 

kaynaklarına ve barajlara olan etkisini çevresel güvenlik açısından incelemektir. Buradaki iklim 

değişikliğinin etkileri matematiksel modeller ile hesaplanarak gösterilecektir. Bu hesaplamalar 

sonucunda bulunan sıcaklık artışı ve yağış azalmaları ile oluşacak çevresel değişikliklerin 

çevresel güvenlik ile ilişkilendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır. Bu ilişkilendirme ile iklim 

değişikliği ve çevresel güvenlik arasındaki bağlantı ortaya konulup, iklim değişikliğinin 

bölgesel ve yerel olarak da önemli bir sorun olduğu ve çevresel güvenlik açısından ele alınması 

gerektiği üzerine değerlendirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İklim, Çevresel Güvenlik, İklim Değişikliği, Çevre Sorunları. 
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RELATION BETWEEN CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL SECURITY 

FROM GLOBAL TO LOCAL: EUPHRATES-TIGRIS BASIN EXAMPLE 

ABSTRACT 

 Security, in the most basic terms, is to be safe, to protect against sudden threats and losses. 

This change in the state of safety and protection threatens security. Nowadays, the changing of 

some situations in the environment has become a security issue. Thus, the concept of evolving 

environmental security is expressed as one of the new non-traditional security issues. Since the 

causes and consequences of some environmental problems exceed the boundaries of nation-

states, environmental security focuses on common security. 

 Like climate change, a globally recognized environmental problem affects many countries 

and poses a threat to environmental security. There are many changes in the environment due to 

climate change. These results include melting of glaciers, increasing temperatures, drought, 

changing rainfall type and order, rising sea level, increasing flood disasters, and reduced food 

security. It is emphasized that the combination of extreme events caused by climate change will 

be effective even in moderate climate change situations. It is predicted that climate change may 

adversely affect key sectors such as agriculture, forestry, mining and tourism. However, it is 

also stated that it will pose risks to the necessary infrastructure in terms of energy, water, food 

production and distribution and transportation and trade. Moreover, the fact that the climate 

change problem is global does not mean that all countries are equally responsible or that all 

countries are equally at risk. It is stated that no two countries have the same interest, even if they 

have a common degree of environmental problems, including climate change. Climate change is 

also an important problem at the national level and environmental changes caused by climate 

change have a negative impact on the quality and quantity of water resources. This also creates 

problems for the energy and water resources of a country, which is an important economic 

power. Turkey's important energy and water resources is that the Euphrates and Tigris rivers via 

dams made in both energy production and has an important place in terms of both water supply. 

That in this region of Turkey is expected to affect the expected temperature increase and rainfall 

decreases. It is thought that the environmental changes that will occur will pose environmental 

security threats. 

 Starting from the impact of climate change to the energy and water resources and it is not 

only global environmental security issue, it is also regional and local issue, in this study the 

Tigris-Euphrates basin which is important geopolitical place for Turkey, is examined with 

climate change and environmental security concepts. The Euphrates and Tigris rivers in this 

basin also have dams that are used as energy production and water sources. The purpose of the 

study is examined the impacts of climate change on water resources in Turkey remaining part of 

the Tigris-Euphrates basin and the dams in terms of environmental security. The effects of 

climate change will be calculated by mathematical models. As a result of these calculations, it 

will be tried to relate the environmental changes that will occur with temperature increase and 

precipitation decreases to environmental security. The relationship between climate change and 

environmental security will be put forward and evaluations will be made on the fact that climate 

change is an important problem both regional and local and assessments should be made in 

terms of environmental security. 

Keywords: Climate, Environmental Security, Climate Change, Environmental Problems.  
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TÜRKİYE’DE GÖRÜLMESİ BEKLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÜVENLİK 

OLGUSU ÜZERİNE ETKİLERİ VE BU BAĞLAMDA TÜRK SAHİL GÜVENLİK 

KOMUTANLIĞINCA ATILMASINDA FAYDA GÖRÜLEN ADIMLAR  

Caner FİLİZ 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Dekanlığı, canerfiliz.1@gmail.com 

ÖZET 

 Uluslararası toplumun son dönemde karşılaştığı sorunların en önemlilerinden biri de zaman zaman 

küresel ısınma
1
 kavramı ile de karıştırılan iklim değişikliği

2
 olgusudur. Kimi çevreler tarafından insan 

kaynaklı nedenlerden oluştuğu kabul edilmese de
 
(Climate Depot, 2010) özellikle Birleşmiş Milletler 

bünyesinde faaliyet gösteren Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli
 
ve Amerikan Birleşik Devletleri 

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi gibi kuruluşlar yaptıkları çalışmalarla iklim değişikliğinin insan 

kaynaklı olduğuna dair bulgular ortaya koymaktadırlar. 

 Bu çalışmanın araştırma sorusunun netleştirilmesinden önce iklim değişikliğine dair emarelerin neler 

olduğu ortaya konarak bunların Türkiye’de görülüp görülmediği açık kaynak kullanımı, alan yazın 

taraması ve vaka temelli olarak incelenerek iklim değişikliklerinin Türkiye’yi ne derecede etkileyeceği 

ortaya konmaya çalışılmış, meydana gelmekte olan bu değişimlerin güvenlik olgusu üzerinde etkilerinin 

olup olmadığı ve eğer varsa ülkelerin bu konuda hazırlıklarının olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. 

Elde edilen bulgularda iklim değişikliklerinin, bireysel suçlardan gruplar arası çatışmalara uzanan 

boyutta sonuçlarının olabildiği ve örneğin ABD ve İngiltere’nin bu etkilere karşı tedbir geliştirmek üzere 

çeşitli çalışmalar yaptıkları gözlenmiştir. 

 Genel olarak iklim değişikliğinin; iklim karakteristiklerinde değişiklik, meskûn yoğun bölgelerde 

aşırı sıcaklık artışları, şiddetli yağışlar, kuraklık, deniz seviyelerinde yükselme ve buna bağlı olarak 

küçük adaların ve kıyı kesimlerinin sular altında kalması, canlıların yaşam alanlarını kaybetmesi ve 

yüksek enlemlere göç etmek zorunda kalması, çok sayıda deniz canlısı türünün yok olması, kutupaltı 

ormanlarının daralması hatta yok olması, mercan resiflerinin çok büyük kısmının yok olması, zirai 

üretimde ve su ürünleri istihsalinde azalma, yoksulluk ve açlığın artması, yüksek sıcaklığa bağlı 

hastalıklarda ve ölümlerde artış şeklinde kendini göstermesi öngörülmektedir (IPCC, 2018). 

 Sayılan bu gelişmeler ülkeleri politik, ekonomik ve sosyal açıdan etkilemekle birlikte bunlardan 

özellikle kuraklık, şiddetli yağışlar, zirai üretim ve su ürünleri istihsalinde azalma, yüksek sıcaklığa bağlı 

hastalıklar ve ölümlerde artış ve tüm bunların neticesinde meydana gelen göç hareketleri gibi gelişmeler 

ülkelerin güvenlik olgusuna yönelik yaklaşım ve reflekslerini de doğrudan ilgilendirmektedir. Ayrıca 

iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen sıcaklık artışlarının önemli sonuçlar yaratabileceği alanlardan 

diğerleri ise suç işleme oranlarında artış (Anderson, 1989), gelecek nesillerin suça meyilli olacak şekilde 

yetişmesi (Liu et.al. 2005-2013) ve gruplar arası çatışmalar neticesinde yaşanması muhtemel savaş veya 

iç savaşlardır (Plante & Anderson, 2017). 

 Savaşların, iç çatışmaların, terör sorunlarının yoğun olduğu ve siyasi açıdan istikrarsız bir 

                                                           
1 Küresel ısınma; sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıt salınımlarının artmasına bağlı olarak,20.yy. başlarından 

itibaren başlayan, bununla birlikte etkisi 1970’lerden itibaren arttıkça hissedilen Dünya’nın sıcaklığının artışıdır. 
2 İklim değişikliği; ağırlıklı olarak fosil yakıtların kullanılması neticesinde ısıyı hapseden gazların atmosfere 

salınmasından kaynaklanan bir olgu olup, bu olgu küresel ısınma, deniz seviyelerinde artış, buzullarda erime, çiçek 

açma dönemlerinde kayma ile ani ve aşırı hava olayları gibi vakalarla açıklanır. 
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coğrafyayla çevrilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin hem iç hem de dış güvenlik bağlamında iklim 

değişiklikleri konusunda hazırlıklı olması kaçınılmaz bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışma ile iklim değişikliklerinin Türkiye’de etkilerinin olup olmadığı, eğer varsa meydana gelmekte 

olan ve gelecek iklim değişikliklerinin güvenlik olgusu üzerine yarattığı sonuçların neler olacağı; genel 

olarak devlet kurumlarının ve vatandaşların konuya yaklaşımlarının nasıl olduğu, özelde ise denizde de 

görev yapması nedeniyle silahlı genel kolluk kuvvetleri arasında bu sorunlarla en fazla yüzleşeceği 

değerlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığının bu mücadeleye hazırlık makasıyla alması gereken 

tedbirlerin neler olabileceği sorularına cevap bulmaya çalışılmaktadır. 

 Bu noktada bu çalışmaya ait araştırma soruları ortaya konarak nitel bir araştırma deseni kapsamında 

vaka analizleri, açık kaynak araştırması, mevzuat ve literatür taraması ile bu sorulara cevap verilmeye 

çalışılmıştır. Elde edilen ilk bulgulara göre; iklim değişikliklerinin etkisini gittikçe artıran bir şekilde 

Türkiye’de de görülmeye başladığı, bölgesel olarak bu durumun sel baskınları, aşırı yağışlar veya 

kuraklık gibi farklı şekillerde gerçekleşebildiği; vatandaşların iklim değişikliği üzerine olan algılarının 

ise genç nesillerde olduğu ancak yaşlı kesimde yeterli seviyede olmadığı (Özek, 2016), küresel ısınma, 

iklim değişikliği gibi sorunlara yönelik olarak 2011 yılı itibarı ile TBMM’de grubu bulunan siyasi 

partilerin parti programlarında yeterince yer vermedikleri (Yavaş, 2011), iklim değişikliğinin etkileri 

konusunda kamu kurumlarınca yürütülen çalışmaların çoğunlukla (ve neredeyse yalnızca) yenilenebilir 

enerji kaynakları üzerinde yoğunlaştığı, buna karşın güvenliği odağına alan kapsamlı bir çalışmanın 

olmadığı, ülkede kamu düzenini ve iç güvenliği sağlamakla görevli bakanlık olan İçişleri Bakanlığı 

tarafından hazırlanan Stratejik Plan (İçişleri Bakanlığı, 2015) ile bu araştırmanın odak noktalarından biri 

olan Sahil Güvenlik Komutanlığının Stratejik Planında (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2019) iklim 

değişikliği ve buna bağlı güvenlik sorunları ile ilgili hususlara yer verilmediği görülmüştür.  

 Hazırlanan bu çalışmada; ilk olarak küresel iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkileri ile bunun 

toplum ve ilgili kurumlar tarafından ne şekilde algılandığı ortaya konulacak, ikinci olarak iklim 

değişikliğinin yarattığı değişimlerin güvenlik üzerine etkileri incelenecek; üçüncü olarak vaka 

çalışmaları bazında değerlendirmeler yapılacak; dördüncü olarak Türkiye için öngörülerde bulunulacak 

ve son olarak silahlı bir genel kolluk kuvveti olan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı özelinde de 

konunun stratejik düzeyde PESTLE (Political-Politik, Economic-Ekonomik, Social-Sosyal, 

Technological-Teknolojik, Legal-Yasal, Environmental-Çevresel) analizi yapılarak, atılmasında fayda 

olduğu değerlendirilen adımlar sunularak çalışma sonlandırılacaktır. Çalışmanın bu konularda 

çıkarımlarda bulunması açısından alanındaki ilk ve en kapsamlı çalışma olma niteliği taşıyacağı 

değerlendirilmekte olup buradan elde edilen sonuçların politika üreticiler, kamu kurumu yöneticileri ve 

araştırmacılar için referans bir kaynak olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Küresel Isınma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güvenlik, 

Politika Üretme. 
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PROSPECTED CLIMATE CHANGE EFFECTS ON SECURITY PHENOMENON IN 

TURKEY AND THE STEPS THAT TURKISH COAST GUARD COMMAND 

SUPPOSED TO TAKE IN THIS CONTEXT 

ABSTRACT 

 One of the most important problems faced by the international community in recent years is the 

term of climate change
3
, which is sometimes confused with the phenomenon of global warming

4
. 

Although it is not accepted by some authorities (Climate Depot, 2010) that climate change stems from 

human activities, organizations such as the National Aeronautics and Space Administration of the 

United States of America and the Intergovernmental Panel on Climate Change have put forth proofs 

that show the opposite. 

 Before the clarification of the research question of this study, to what extent climate change affects 

Turkey has been tried to be explained by presenting evidence regarding climate change and by 

exploiting open sources, literature review and case studies. Also, it has been studied whether these 

changes which have been occurring have any effects on the phenomenon of the security, and if so, 

whether countries are prepared for them. 

 In general, some effects of climate change is supposed to be felt as in forms of change in climate 

characteristics, extreme high weather temperatures (especially in highly populated areas), intense 

rainfalls, droughts, rise in sea levels and thus submerge of small islands and shores, loss of habitat and 

forced migration through north for animals, extinction of many marine species, degradation or even 

loss of boreal forests, loss of most of coral reefs, decrease in agricultural and fisheries products, spread 

of poverty and starvation, increase in high temperature related illnesses and deaths (IPCC, 2018).  

 While these incidents affect countries politically, economically and socially, amongst those 

especially droughts, intense rainfalls, decrease in agricultural and fisheries products, high temperature 

related illnesses and deaths, and (as a result of all these) peoples’ migration movements directly affect 

the countries’ approaches and reflexes on security phenomena. Also, the other possible results of 

ascending temperature are increments in crime rates (Anderson, 1989), raise of violence-prone peoples 

(Liu et.al. 2005-2013) and possible wars and civil wars as a result of intergroup conflicts (Plante & 

Anderson, 2017). 

 Surrounded by unstable geography, where wars, internal conflicts, and terrorist activities are 

intense, to be prepared for climate change in both internal and external security context of the Republic 

of Turkey emerges as an inevitable requirement. This study tries to answer the questions of whether the 

effects of climate change in Turkey, if any, occur and what will happen within the consequences of 

future climate change on security cases; approaches of government agencies and public to the topic in 

general, and in particular the steps that should be taken so as to fight against these problem by Coast 

Guard Command, since it will face those problems mostly because it is the only armed general law 

enforcement agency that operates in vast sea areas. 

                                                           
3
 Climate change refers to a broad range of global phenomena created predominantly by burning fossil fuels, which 

add heat-trapping gases to Earth’s atmosphere. These phenomena include the increased temperature trends described 

by global warming, but also encompass changes such as sea level rise; ice mass loss in Greenland, Antarctica, the 

Arctic and mountain glaciers worldwide; shifts in flower/plant blooming; and extreme weather events. 
4
 Global warming refers to the long-term warming of the planet since the early 20th century, and most notably since 

the late 1970s, due to the increase in fossil fuel emissions since the Industrial Revolution. Worldwide since 1880, the 

average surface temperature has gone up by about 1 °C (about 2 °F), relative to the mid-20th-century baseline (of 

1951-1980). This is on top of about an additional 0.15 °C of warming from between 1750 and 1880. 
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 In this point, within a qualitative research motive, the research questions of this study are tried to be 

answered through case studies, open-source search, legislations and literature reviews. According to 

the first findings suggest that the effects of climate change has started to been experienced in Turkey in 

an ascending trend, these incidents may occur regionally in different forms of floods, extremely heavy 

rains or droughts, while the elderly have almost no sense for climate change the youth has a high 

interest in it (Özek, 2016), political parties who have groups in Grand National Assembly of Turkey as 

of 2011 had not touched upon on global warming and climate change issues enough (Yavaş, 2011), the 

studies conducted by government agencies regarding effects of global warming focused mostly (and 

almost only) on renewable energy resources, however there doesn’t exist any comprehensive study that  

focus directly on the security, the Strategic Plan of the Ministry of Interior (İçişleri Bakanlığı, 2015), 

which is the responsible ministry for assuring the public order and domestic security, and the Strategic 

Plan of Turkish Coast Guard Command (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2019), which is one of the main 

focus of this study, did not include topics regarding climate change and security issues related to it. 

 With this study; firstly the effects of global climate change on Turkey and how it was perceived by 

the public and agencies will be set forth, secondly, the effects changes on security posed by climate 

change will be examined; third, remarks will be made on the basis of case studies; fourth, foresight will 

be made for Turkey. Finally, a strategic PESTLE (politic, economic, social, technological, legal, 

environmental) analysis will be conducted particularly for Turkish Coast Guard Command, which is an 

armed general law enforcement agency, to define the steps that should be taken by the Command. It is 

assumed that this study will be the first and most comprehensive study in terms of making inferences 

on these issues and the results obtained from this study can be used as a reference resource for 

policymakers, public institution managers, and researchers. 

Keywords: Climate Change, Global Warming, Turkish Coast Guard Command, Security, Policy 

Making. 
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COUNTRIES OF THE ARAB REVOLUTIONS IN THE ISLAMIC WORLD AFTER 

2010 
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University of Tehran, Law and Political Science, saman.kamdar.ut@gmail.com 

ABSTRACT 

 In recent years, certainly one of the most pressing issues that has attracted superpowers’ 

attention towards the Middle East and Islamic countries has been the Arab revolutions. In the 

meantime, Russia, which has a long history of political-military-security ties with the Arab 

countries of the Islamic world, is no exception to this rule, and it is of special importance to 

examine its foreign and security policy towards the Islamic world. Russia's attitude toward the 

various developments and movements of the Arab world since 2010 has not been the same since 

the start, and among the various Arab countries, opposition to the government and state has had 

different dimensions and forms of response and approaches from Russia. After the start of the 

Arab Movement, the Kremlin began to expand its activities in the host countries out of which 

the military presence in Syria was its peak in 2015. The present study is based on the viewpoint 

of realism that governs the Russian foreign and security policy system in relation to the Arab 

world's developments and revolutions and will show the country's security and economic 

orientation in the Islamic world after widespread developments in the host countries of the Arab 

revolutions. 

 The question posed by the present study is what are the principles of the foreign and security 

policy of the Russian Federation after the developments and revolutions in Arab countries 

against these countries? In addition, how have they been applied? The present study was written 

in the framework of the aggressive realism view that governed Russia's foreign policy system. 

Aggressive realists like John Mearsheimer believe that the reason for the power of states is 

based on three things, and these three include the anarchy of the international system, the 

aggressive capacities that all governments have, and uncertainty about intentions of the enemy. 

John Mearsheimer believes that leaders should pursue those security policies that undermine 

their potential enemies and increase their power over the rest of the world. The hypothesis of 

this study emphasizes the country's security and economic orientation in the Islamic world after 

widespread developments in the host countries of the Arab revolutions and the security-oriented 

view of Putin, and will examine this issue by analytical-descriptive method. In this paper, first, 

two variables of the Russian Federation's foreign-security policy as well as the Arab revolutions 

are described in a descriptive manner. This has been done using the Russian Federation's 

security and foreign documents, which are published every few years, as well as scientific 

articles and books published so far. Then the analytical method is used to collect the data and 

compare it. It describes how Russia's foreign-security policy is implemented in these countries 

and the important characteristics of each of its dependent and independent variables. The 

description of the past and present situation and the relationship of the two variables to each 

other have been analyzed through analytical method and the answer to the main research 

question results from combining the two study methods. Given the course of the foreign policy 

of Moscow over the past several years, and considering that Russia in the international arena, 

with the coming of Vladimir Putin, has pursued a process of rebuilding Russia's image and 

power and, on the other hand, has tried to, in various instances like what has been actively and 

aggressively taking place in Georgia, Ukraine, and recently in Syria in the international arena, it 

can be concluded that Russia's foreign and security policy has been aggressive considering the 

existing realities of international relations. 

Keywords: Russia's Foreign Policy, Arab Revolutions, Arab Movements, Security in the Middle 

East, Islamic World.  
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ABSTRACT 

 Transatlantic relations are traditionally regarded as the basis of the so-called 'liberal world 

order'. Moreover, it is one of the most stable and well-established subsystems in contemporary 

world politics. Contradictions between the allies usually don't go beyond a controlled 

framework. The reaction to the actions of third parties is also distinguished by a noticeable 

unity. 

 However, we can trace slow changes. Against the backdrop of contemporary international 

processes, such as the transformation of the US foreign policy under the Donald Trump 

administration and the British withdrawal from the EU, there are several simultaneous and not 

too obvious trends. 

 Firstly, this is the formation of a new EU-UK-US strategic triangle within the framework of 

the already established transatlantic community. Secondly, it is the EU desires to increase its 

independence from the US in the field of foreign and defense policy. Thirdly, Washington seeks 

new foreign policy approaches and the understanding of its goals in a changing world. 

 All three processes are closely interconnected and, if developed, can influence the future of 

transatlantic and continental security. They can also affect the interests of Eastern European 

players such as Russia and Turkey. In the emerging triangle, under traditional American 

leadership, Washington’s ambitions can play a dominant role. It is ensured by both developed 

trade and economic ties and a previously created treaty basis.  

 At the same time, the question of which way transatlantic relations will develop taking into 

account modern US policy and the not-so-clear prospects for Britain and the EU remains open. 

One of the likely options for expertise in this area is an analysis of Washington's approaches to 

the emerging EU-UK-US triangle. 

Keywords: Transatlantic Policy, UK, EU, USA. 
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ÖZET 

 Suudi Arabistan geleneksel anlamda kurulduğu günden Arap Baharına kadar statükoculuğu 

takip eden, sert güç unsurlarından ziyade yumuşak güç unsurlarına yaslanan bölgesel bir güçtür. 

Bu bildirinin temel argümanı Suudi Arabistan’ın bu politikasını, Arap Baharı ve sonraki süreçle 

beraber değiştirdiği ve bunun gerçekleşmesinde siyasal, ekonomik ve güvenlik kaygılarının 

öncelikli rol oynadığıdır. Suudi Arabistan ya da İbn Suud hanedanı, kurulduğu günden bugüne 

“yumuşak” güç unsurlarını önemseyen bir siyaset izlemiştir. Bu politika aynı zamanda, güvenlik 

kaygısını önemseyen fakat “müzakere, diplomasi ve petro-politik” ile beraber bölgesel anlamda 

çatışmadan uzak duran bir dış politika yaklaşımını da içermektedir. Suudi Arabistan küresel 

hegemon güçlerle de bu dönemde iyi geçinmiştir. Ancak Arap Baharı süreci, Suudi Arabistan 

dış politikasında bir değişikliği/kopuşu da beraberinde getirmiştir. Suriye iç savaşı ile Yemen ve 

Bahreyn’de meydana gelen gelişmeler Suudi Arabistan’ı daha aktif bir dış politika izlemeye 

yöneltmiştir. Suriye iç savaşında Esad karşısında savaşan güçlere destek vermiş, Bahreyn’de 

rejimin ayakta kalması için kendisine destek olmuş, Yemen de ise Husilere karşı oluşan 

koalisyona liderlik ederek askeri müdahalede bulunmuştur.  Suudi Arabistan’ı bu politika 

değişikliklerine iten sebepler birkaç başlık altında toplanabilir. Öncelikle Suudi Arabistan, 

ABD’nin Arap Baharı ile birlikte Ortadoğu’ya yönelik değişen dış politikasını fark etmiştir. 

ABD bu dönemde meydana gelen halk ayaklanmalarında aktif bir dış politika sergilememiş, 

İran ile müzakere süreci yürütmüş bu durum da Suudi Arabistan tarafından dikkatle takip 

edilmiştir. İran, Suudi Arabistan için hem tarihsel hem mezhepsel hem de bölgesel anlamda 

mücadele edilmesi gereken ve varoluşsal anlamda öteki olarak tanımladığı bölgesel bir 

güç/rakip olarak varlığını muhafaza etmektedir. İkincisi, Türkiye’nin Arap Bahar’ında izlediği 

aktif politika tehdit olarak algılanmıştır. Türkiye, Sünni bir devlet olarak bölgesel liderlik 

açısından rakip olarak görülmüştür. Suudi Arabistan bu durumu da kendisi için bir tehdit olarak 

algılamıştır. Üçüncüsü, Irak’ın işgali ile başlayan, Arap Baharı ile devam eden kargaşa ortamı, 

artan petrol fiyatları ile Suudi Arabistan’ın gelirlerini arttırmış bu durum da İbn Suud rejiminin 

daha aktif dış politika izlemesi için kendisini cesaretlendirmesine neden olmuştur. Sonuç olarak 

bakıldığında Suudi Arabistan, Arap Baharı süreci ile beraber hem kendisinin güvenlik 

kaygılarını bertaraf etmek hem de Ortadoğu’da meydana gelen güç boşluklarından istifade 

etmek için dış politikasını statükoculuktan/revizyonizme çevirmiştir. Araştırmanın yöntemi nitel 

analize dayanmaktadır. Burada var olan ve yukarıda bahsedilen hipotezin somut verilerle 

ispatlanarak daha sonra bu çalışmanın bir bildiri/tam metin olması düşünülmektedir. Bu 

bildirinin amacı Arap Baharı ile değişen Suudi Arabistan dış politikasını anlamak ve analiz 

etmektir. Türkiye’de Suudi Arabistan ile ilgili yeterli sayıda çalışma yapılmadığı 

düşünülmektedir. Sunulacak ve daha sonra tam metin/makale haline getirilecek olan çalışmanın 

bu açıdan da Türkiye’deki literatüre bir katkısı olacağı varsayılmaktadır. Çünkü Suudi 

Arabistan’ın hem bölgesel hem de ekonomik, askeri ve sosyo-kültürel boyutlarıyla küresel 

siyasette önemli bir aktör olduğuna inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Suudi Arabistan, ABD, Arap Baharı, Orta Doğu, Suriye İç Savaşı. 
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SAUDI ARABIA'S FOREIGN POLICY CHANGING FROM THE STATUS QUO TO 

REVISIONISM IN THE MIDDLE EAST AFTER THE ARAB SPRING 

ABSTRACT 

Saudi Arabia is a regional power that traditionally pursues status quo from the day it was 

founded to the Arab Spring, leaning on elements of soft power rather than hard power. The main 

argument of this declaration is that Saudi Arabia changed its policy with the Arab Spring and 

the subsequent process, and political, economic and security concerns played a major role in 

this. Since the day it was founded, Saudi Arabia or Ibn Saud dynasty has pursued a policy that 

cares about the “soft” elements of power. This policy also includes a foreign policy approach 

that attaches importance to security concerns but avoids regional conflict with “negotiation, 

diplomacy and petro-politics. Saudi Arabia is also got along well with global hegemonic powers 

in this period. However, the Arab Spring process brought about a change / break in Saudi 

Arabia's foreign policy. The Syrian civil war and developments in Yemen and Bahrain led Saudi 

Arabia to pursue a more active foreign policy. In the Syrian civil war, he supported the forces 

fighting against Assad, supported him to survive the regime in Bahrain, and in Yemen, he led 

the coalition against the Houthis and made military interventions. The reasons behind these 

changes in Saudi Arabia can be grouped under several headings. First of all, Saudi Arabia 

realized the changing foreign policy of the USA towards the Middle East with the Arab Spring. 

The United States did not display an active foreign policy in the popular uprisings during this 

period, and negotiated with Iran, which was followed closely by Saudi Arabia. Iran maintains its 

existence as a regional power / rival for Saudi Arabia, which it defines as an existential other, 

which must be struggled in both historical, sectarian and regional terms. Second, Turkey is 

perceived as a threat to the active policies of the Arab Spring. Turkey, as a Sunni state was seen 

as a rival for regional leadership. Saudi Arabia also perceived this as a threat to itself. Thirdly, 

the turmoil that started with the invasion of Iraq and continued with the Arab Spring increased 

the revenues of Saudi Arabia with rising oil prices, which encouraged the Ibn Saud regime to 

pursue a more active foreign policy. As a result, Saudi Arabia has transformed its foreign policy 

from status quo to revisionism in order to eliminate its security concerns and to benefit from the 

power gaps in the Middle East with the Arab Spring process. The method of the study is based 

on qualitative analysis. The present hypothesis and the above-mentioned hypothesis are proved 

by concrete data and then this study is thought to be a paper / full text. The purpose of this paper 

is to understand and analyze the foreign policy of Saudi Arabia, which has changed with the 

Arab Spring. It is thought that there are not enough studies about Saudi Arabia in Turkey. It is 

assumed that the study, which will be presented and then translated into full text / article, will 

contribute to the literature in this respect in Turkey. Because Saudi Arabia is believed to be an 

important actor in global politics with its regional and economic, military and socio-cultural 

dimensions. 

Keywords: Saudi Arabia, USA, Arab Spring, Middle East, Syrian Civil War. 
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AFGANİSTAN’DA GÜVENLİK SEKTÖRÜ REFORMU VE KOLLUK İSTİKRAR 

HAREKÂTI: SURİYE İÇİN ALINAN DERSLER 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZDEMİR 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler, eozdemir2002@gmail.com 

ÖZET 

 Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen yeni güvenlik ve uluslararası ilişkiler ortamında terörizm ve 

sınıraşan suç örgütlerinden göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine hatta çevre sorunları ve siber 

tehditlere kadar çok farklı tehdit algılamaları gündemde yer etmeye başlamıştır. Bu değişim 

kapsamında, devlet otoritesinin tamamen ya da kısmen ortadan kalktığı ülkeler küresel güvenliğe 

yönelik birer tehdit oluşturmalarının ötesinde; bu ülkelerde yaşanan insani dramlarda küresel aktörlerin 

de sorumluluğunun olduğu düşüncesi güncel barış inşası ve güvenlik çalışmaları literatürünün önde 

gelen konusu haline gelmiştir. Ancak, çatışmaların devam ettiği ya da yeni sona erdiği ülkelerde istikrar 

ve barışın tesisi genel olarak askerî harekât kapsamında değerlendirilmiş olup, devlet sisteminin yeniden 

inşası ve güvenlik kuvvetlerinin yeniden şekillendirilmesi de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Kolluk 

faaliyetlerinin önemi karşı ayaklanma (counterinsurgency) ve istikrar harekâtı (stability operations) 

bağlamında büyük önem arz eden bir konu olmakla beraber son dönemlere kadar yeterli ilginin 

gösterilmediği bir konu olmuştur. Sıcak çatışmaların devam ettiği başarısız devletlerde yeniden inşanın 

temel aktörü olarak askerleri gören doktrin, Afganistan ve Irak örneklerinde olduğu gibi 2000’li yılların 

sonunda değişmeye başlamıştır. 

 Bu tür ülkelerde kamu düzeninin ve güvenliğin hukuk ve insan hakları çizgisinde yeniden tesisinin, 

devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve halkın güvenlik algısı ve bu tür harekatlara olan desteğinin 

artırılmasında önemli bir yere sahip olduğu düşünülmeye başlanmıştır. Bu bağlamda Afganistan, 

özellikle 2009 yılı ve sonrasında uygulamaya konan yeni stratejiler kapsamında önemli bir örnek teşkil 

etmektedir. Taliban rejimi tarafından alt üst edilen devlet ve güvenlik sisteminin demokrasi, insan 

hakları ve insani güvenlik ekseninde yeniden şekillendirilmesinde kolluk teşkilatları ve mülki yönetimin 

önemi dikkate alınmaya başlanmıştır. Kolluk teşkilatlarının batılı modeller esas alınarak eğitim, 

yapılanma, silah, teçhizat ve donanım bakımından yeniden düzenlenmesi oldukça büyük çaba ve 

koordinasyon gerektiren bir faaliyettir. Bu ülkelerdeki çatışmaların halkın da içinde bulunduğu karmaşık 

bir atmosferde gerçekleştiği dikkate alındığında, yeterli ateş gücüne sahip ancak halkın güvenliğini, 

hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını da ön planda tutan, mütecavizi etkisiz hale getirmekten ziyade 

kamu düzenini sağlamayı hedefleyen yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Afganistan’da on beş yılı aşkın bir 

süreçte elde edilen tecrübeler, kolluk istikrar harekatının kavramsallaştırılmasında ve uygulama 

anlamında geliştirilmesinde önemli dersler içermektedir. Bu sebeple, halen devlet otoritesinin büyük 

ölçüde ve güvenlik ortamının ise tamamen ortadan kalktığı Suriye’de yürütülen çabalara yön vermesi 

açısından, Afganistan güvenlik sektörü reformu ve kolluk istikrar harekâtı faaliyetlerinin analizi büyük 

önem taşımaktadır. Bu tür harekatlarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur her 

ülkenin ve çatışmanın kendi iç dinamikleri olduğu gerçeğidir. Ancak, benzer durumlarda bir nirengi 

noktası ya da mukayese unsuru olabilmesi açısından her tür tecrübenin dikkate alınması da bir o kadar 

önemlidir.  

 Bu çalışmada, Afganistan’da kolluk teşkilatlarının teşkili, polis, jandarma, özel harekât unsurları ve 

paramiliter yapılar ayrımlarının nasıl yapıldığı, bunların dönemsel etkinlikleri, devlet otoritesinin ve 

güvenlik algısının yükseltilmesindeki katkıları ile yürütülen çabaların ne şekilde meşruiyet kazandığı 

değerlendirilerek Suriye’de farklı aktörlerce devam ettirilen faaliyetlere ışık tutması amaçlanmaktadır. 

Afganistan’da Taliban rejimine karşı başlatılan harekatta önemli katkıları olan yerel direniş 

hareketlerinin bu yeniden yapılanma faaliyetlerine ne şekilde dahil edildikleri, Silahsızlanma, Terhis ve 

Reentegrasyon Programının (DDR) ne şekilde yürütüldüğü, Taliban rejimi ile bu bağlamda yapılan barış 

görüşmelerinde yaşanan gelişmeler de analiz edilecek önemli konulardandır.  

Anahtar Kelimeler : Kolluk İstikrar Harekâtı, Güvenlik Sektörü Reformu, Afganistan, Suriye, Devlet 

İnşası. 
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SECURITY SECTOR REFORM AND STABILITY POLICING IN AFGHANISTAN: 

LESSONS LEARNED FOR SYRIA 

ABSTRACT 

 In the new security and international relations environment that has developed in the post-Cold War 

era, perceptions of threats ranging from terrorism and transnational crime organizations to migrant 

smuggling and  human trafficking, environmental problems and cyber threats have started to be on the 

agenda. Within the scope of this change, the countries where the state authority is completely or partially 

disappeared are not only a threat to global security; the idea that global actors are also responsible for the 

human suffering in these countries has become a leading issue in the current literature on peace building 

and security studies. However, the stability and peace in the countries where the conflicts continue or 

recently ended have been evaluated within the scope of military operations in general, and the 

reconstruction of the state system and the reshaping of the security forces have also been evaluated 

within this scope. Although the importance of law enforcement activities is of great importance in the 

context of counterinsurgency and stability operations, it has been an issue where sufficient attention has 

not been shown until recently. The doctrine, which sees soldiers as the main actor of reconstruction in 

failed states where hot conflicts continue, began to change at the end of the 2000s, as in the case of 

Afghanistan and Iraq. 

 In such countries, it has started to be considered that the restoration of public order and security in 

line with the law and human rights has an important role in strengthening the state authority and 

increasing the public's perception of security and support for such operations. In this context, 

Afghanistan is an important example especially in the scope of the new strategies implemented in 2009 

and beyond. The importance of law enforcement and local government has been taken into 

consideration in reshaping the state and security system, which was turned upside down by the Taliban 

regime, on the axis of democracy, human rights and human security. The reorganization of law 

enforcement agencies on the basis of western models in terms of education, structuring, weapons, 

equipment and supplies is an activity that requires considerable effort and coordination. Considering the 

fact that the conflicts in these countries take place in a complex atmosphere, including the public, there is 

a need for structures that have sufficient firepower, but which prioritize the security of the people, the 

rule of law and human rights, and aim at ensuring public order rather than neutralizing the enemy. Over 

fifteen-year experience in Afghanistan contains important lessons for the conceptualization and 

application development of stability policing operations. Therefore, the analysis of Afghanistan security 

sector reform and stability policing operations is of paramount importance in shaping efforts in Syria, 

where the state authority remains largely and the security environment is completely abolished. The 

most important factor to be considered in such operations is the fact that each country and conflict has its 

own internal dynamics. However, it is equally important to consider any experience to be a landmark or 

comparative element in similar situations. 

 In this study, how the structure of the law enforcement agencies in Afghanistan, how police, 

gendarmerie, special operations elements and paramilitary structures are separated, their periodic 

activities, their contribution to the promotion of state authority and security perception and legitimacy 

will be evaluated. In this way, it is aimed to shed light on the activities carried out by different actors in 

Syria. How the local resistance movements, which have contributed significantly to the operation 

against the Taliban regime in Afghanistan, are included in these restructuring activities, the 

Disarmament, Discharge and Reintegration Program (DDR) is carried out, and the Taliban regime and 

the developments in the peace negotiations are  among the topics that will be analysed in this context. 

Keywords: Stability Policing, Security Sector Reform, Afghanistan, Syria, State Building.  
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GROWING NEW SECURITY THREATS AND TRANSFORMATION OF NATO’S 

COLLECTIVE DEFENSE POLICIES 

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN 

Yeditepe University, mcasin@yeditepe.edu.tr 

ABSTRACT 

 Euro-Atlantic solidarity defined and cooperate their capabilities against to communist 

ideology and possible Warsaw Pact military aggressions. Without any nuclear or conventional 

war, NATO was winner to fallen Iron Wall historical picture that unified European continent. 

This extraordinary peaceful ability deicide for adapt to changing security challenges, has 

enabled the Alliance to keep the peace in Europe and protect citizens more than six decades. 

However, today NATO alliance faces the most complex and challenging security environment 

since the end of the Cold War. Civil wars, global mass migration movements in around 

Mediterranean Sea blue waters, also extremely dangerous radical terrorism attacks direct threat 

to the security interests of the NATO member states. Indeed, fatal international terrorism is 

growing a global dynamic threat that shows no respect for borders, passports, nationalities or 

religions. Due to these untraditional shifts in the security environment, the focus of NATO’s 

security objectives was gradually transferred from traditional collective self-defense to other 

forms of Bosnia, Kosovo, Libya, and Ukraine also behind the Arab Spring ongoing Syria 

conflicts.  There is a common understanding that the future security environment is 

characterized by increased complexity, including the dispersion of power, capability and risk, 

and increasing new threats speed of changes. In this regard, NATO political and military elites 

recognize that new security challenges require a new command structure. NATO leaders and 

peoples doesn’t want to join a new kind of Hot War tension or nuclear arms race. But they 

prefer to prevent any kind of armed conflict and peaceful economic welfare.  In this short 

academic article, the aim is to analyze the new challenges of international security threats and 

the growing dynamic nature of the dangers, the organizational structure of NATO Alliance, the 

need for change in collective defense policies, and the measures taken by the leaders of the 

Alliance and future scenarios. Including this sentence, Syria Civil War, the most affected 

countries as new missions within NATO Turkey, Russian Making S-400 air defense missiles to 

be taken after the background of the Act F-35 aircraft of the crisis with the United States, some 

centers of alleged Ankara’s it is aimed to examine the extent to which the axis shift hypotheses 

reflect reality. 

Keywords: NATO, Security Threat, Defense Policies. 
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ARTAN YENİ GÜVENLİK TEHDİTLERİ VE NATO'NUN KOLEKTİF SAVUNMA 

POLİTİKALARININ DÖNÜŞÜMÜ 

ÖZET 

 Avrupa-Atlantik dayanışması, komünist ideolojiye ve olası Varşova Paktı askeri saldırılarına 

karşı yeteneklerini tanımlamış ve bu yönde iş birliği oluşturmuştur. NATO, herhangi bir nükleer 

ya da konvansiyonel savaş gerçekleşmeden, Avrupa kıtasını birleştirici nitelikteki Demir Duvar 

tarihi resmini kaldırma başarısı sağlamıştır. Bu olağandışı barışçıl yetenek, değişen güvenlik 

meydan okumalarına karşı uyum sağlamaya karar vererek altmış yıldan uzun bir süre boyunca 

İttifak'ın Avrupa'da barışı korumasına ve vatandaşların güvenliğini sağlamasına imkân 

tanımıştır. Ancak bugün NATO ittifakı, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en karmaşık 

ve zorlu güvenlik ortamı ile karşı karşıyadır. İç savaşlar, Akdeniz'in mavi sularındaki küresel 

kitlesel göç hareketleri, ayrıca son derece tehlikeli radikal terör saldırıları NATO üyesi ülkelerin 

güvenlik çıkarlarına doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Aslında, ölümcül uluslararası terörizm; 

sınırlara, pasaportlara, milletlere veya dinlere saygı göstermeyen küresel bir artan dinamik 

tehdittir. Güvenlik ortamındaki bu geleneksel olmayan değişimler nedeniyle NATO'nun 

güvenlik hedeflerinin odak noktası, geleneksel kolektif meşru müdafaadan, Bosna, Kosova, 

Libya ve Ukrayna’daki ve Arap Baharı sonrasında Suriye’de sürmekte olan çatışmalar benzeri 

diğer türlere doğru kademeli olarak kaymıştır. Gelecekteki güvenlik ortamının; güç dağılımı, 

kabiliyet ve risk dahil olmak üzere artan bir karmaşıklık ve yeni tehditlerin değişme hızının 

artması ile karakterize olduğu konusunda ortak bir anlayış bulunmaktadır. Bu bağlamda NATO 

siyasi ve askeri elitleri güvenliğe yönelik yeni meydan okumaların, yeni bir komuta yapısı 

gerektirdiğini kabul etmektedirler. NATO liderleri ve halkları yeni bir Sıcak Savaş tansiyonuna 

veya nükleer silahlanma yarışına katılmak istememektedir. Bununla beraber, her türlü silahlı 

çatışmayı önlemek ve barışçıl ekonomik refah tercih edilmektedir. Bu kısa akademik makalede 

amaç; uluslararası güvenlik tehditlerinin yeni meydan okumalarını ve tehlikelerin artan dinamik 

doğasını, NATO İttifakının organizasyon yapısını, kolektif savunma politikalarında değişim 

ihtiyacını ve İttifak liderleri tarafından alınan önlemleri ve gelecekteki senaryoları analiz 

etmektir. Bu çerçevede, Suriye İç Savaşı’ndan NATO içerisinde yeni misyonlar olarak en çok 

etkilenen ülke olan Türkiye’nin, ABD ile arasında F-35 uçakları ile ilgili yaşanan kriz sonrası 

Rusya’dan alınacak olan S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle bazı merkezlerce iddia edilen, 

Ankara’nın eksen kayması hipotezlerinin gerçeği ne ölçüde yansıttığının incelemesi 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: NATO, Güvenlik Tehdidi, Savunma Politikaları. 
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21. YÜZYILDA ASEAN’IN GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE UYGULAMA BOYUTU 

Ferhat DURMAZ 

Malezya Uluslararasi İslam Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, ferhatdurmaz2013@gmail.com 

ÖZET 

 21. yüzyıl hem ASEAN’ın (Güneydoğu Asya Uluslar Örgütü) karşılaştığı tehditler hem de 

ortaya koyduğu güvenlik yaklaşımı ile Güneydoğu Asya siyasetinde oldukça kritik bir dönemi 

oluşturmaktadır. Bu dönemin incelenmesinin önemli olduğu bilincinden hareketle, bu çalışma, 

2000’li yıllarda ASEAN’ın bölgesel düzende güvenlik rolünün niteliğini ve uygulama boyutunu 

incelemeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken, Uluslararası İlişkiler teorilerinden biri olan İngiliz 

Okulunun güvenlik anlayışından yararlanacaktır. Yani, bu çalışma 2017 yılında 50. yılını geride 

bırakan ASEAN’ın güvenlik yaklaşımının içeriğini, artılarını ve eksilerini İngiliz Okulunun 

görüşleri çerçevesinde tanımlayarak ASEAN çalışmalarının güvenlik boyutuna kuramsal bir 

nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. 

 İngiliz Okulu devletlerin kurdukları düzenin güvenliğini yayılmacı devletlere ve terörizm 

gibi tehditlere karşı korumayı amaçladıklarını belirten bir teoridir. Bu bağlamda, devletler 

güvenliği sağlamak için işbirliği temelinde bir topluluk oluşturmaktadır. Bu eksende, güvenlik 

hem bölgesel düzen içerisinde hem de bölge dışındaki devletlerle ilişkilerde diplomasi, normlar, 

hukuk kuralları ve topluluk aracılığıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. 

 2000’li yıllarda ASEAN bölgesel düzende terörizm, Güney Çin Denizi anlaşmazlığı ve iklim 

değişikliği gibi güvenlik sorunlarıyla karşılaşmıştır. Geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik 

tehditlerinin bir arada olduğu bu dönemde ASEAN’ın güvenlik alanındaki perspektifi şu şekilde 

sıralanabilir: 

(i) ASEAN savunma bakanları toplantısı, bölgesel ve küresel güçlerin dahil olduğu 

genişletilmiş ASEAN savunma bakanları toplantısı ve Doğu Asya zirvesi gibi platformlarla 

ASEAN diplomasiyi öncelik haline getiren bir güvenlik perspektifi ortaya koymuştur; 

(ii) ASEAN tüzüğü uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin uzlaşma ve arabuluculuk hükümlerini 

getirerek güvenlik yaklaşımının ilkelere dayalı normatif niteliğini güçlendirmiştir; 

(iii) Üye devletler ASEAN Politik-Güvenlik Topluluğu ve ASEAN Sosyal-Kültürel 

Topluluğu kurmayı öncelik haline getirerek daha güçlü bağlar temelinde güvenliği sağlamaya 

çalışmışlardır. 

 Bu üç unsur temelinde, ASEAN’ın güvenlik alanında çok taraflı bir işbirliği geliştirdiğini 

söyleyebiliriz. Zira, ASEAN savunma bakanları toplantısı diplomatların egemenliğindeki 

bölgesel güvenlik çerçevesine savunma bakanlarını da ekleyerek siyasi boyutun yanında teknik 

unsurların da süreçte yer almasını sağlayabilmiştir. Ayrıca, genişletilmiş ASEAN savunma 

bakanları toplantısı ABD, Japonya, Güney Kore ve Rusya gibi Güneydoğu Asya’da farklı 

çıkarları bulunan aktörlerin bir araya gelmesini sağlayabilmiştir. 

 ASEAN’ın ortaya koyduğu yeni güvenlik parametreleri onun değişen bölgesel güvenlik 

konjonktürüne cevap verebilecek esnek bir yapıda olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, 

diplomasi aracılığıyla, ASEAN Güney Çin Denizi gibi güvenlik sorunlarında bölgesel 

gerilimleri hafifletebilmiştir. Dahası, farklı aktörleri bir araya getirme çerçevesinde ASEAN ile 

Çin gibi büyük güçler arasındaki ilişkilerin güvenlik boyutunun belli ölçüde iyileşmeye 

başladığı söylenebilir. 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

141 
 

 Diğer yandan, ASEAN’ın bölgesel düzende güvenlik alanında etkili olmasını engelleyen 

birtakım hususlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sınıflandırılabilir: ilk olarak; ASEAN’ın 

ortaya koyduğu genel vizyona rağmen, üye devletlerin güvenlik alanında farklı politikalar 

izlemesi ve gelişmeleri farklı algılaması söz konusudur. Örneğin, üye devletler büyük güçlerle 

ikili güvenlik ilişkileri geliştirmektedir. İkinci olarak, daha önemlisi, ASEAN’ın güvenliği 

sağlamak amacıyla tasarladığı politik-güvenlik topluluğunun vizyonu ile uygulama boyutu 

arasında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Benzer şekilde, ASEAN tüzüğü uyuşmazlıkların 

çözümüne ilişkin normatif bir nitelik ortaya koysada bu husus uygulamada gerekli 

mekanizmalarla desteklenmemiştir. Üçüncü olarak, üye devletler ASEAN içi toprak ve 

egemenlik ihtilaflarını bölgesel çözümler bağlamında tartışmak yerine Uluslararası Adalet 

Divanı gibi uluslararası kuruluşlar çerçevesinde değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Bu 

durum, ASEAN’ın bölgesel güvenlikteki etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır. Dördüncü 

olarak, birtakım prensipler benimsenmiş olsa da, geleneksel olmayan güvenlik tehditlerinin 

giderilmesine yönelik kapsamlı bir işbirliği sağlanamamıştır. 

 Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları şu şekilde sıralanabilir:  

(1) diplomasi, kurallar, normlar ve topluluk temelinde ASEAN bölgesel düzende güvenliği 

sağlamak istemiştir;  

(2) uygulamada gerekli adımların atılamaması ve üye devletlerin ulusal politikalara öncelik 

vermesi ASEAN’ın güvenlik rolünün zayıf yönlerini oluşturmaktadır;  

(3) ASEAN’ın güvenlik alanında benimsediği prensipler ile uygulama arasında denge 

sağlayamaması onun 21. yüzyılda güvenliğe ilişkin uygulamada sınırlı etkilere sahip bir 

diplomatik platformdan öteye gidememesine neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İngiliz Okulu Teorisi, Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Güvenlik Tehditleri, 

ASEAN, ASEAN’ın Güvenlik Perspektifi, ASEAN’ın Güvenlik Yaklaşımının Güçlü ve Zayıf 

Yönleri. 

 

ASEAN'S SECURITY APPROACH AND ITS’ PRACTICE DIMENSION IN THE 21ST 

CENTURY 

ABSTRACT 

 The 21
st
 century is fast becoming a critical period in Southeast Asian politics with both the threats 

faced by ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) and the security approach it puts forward. 

Therefore, given the significance of the time, it is rather essential to examine this period. Based on this 

point, this study aims to investigate the features and practice dimension of the security role of ASEAN 

in the regional order in the 2000s. In doing so, it will benefit from the security concept of the English 

School, one of the theories of International Relations. That is, this study aims to provide a theoretical 

character to the security dimension of the ASEAN studies by defining the content, pros, and cons of 

ASEAN's security approach in the English School framework. 

 The English School says that states aim to protect the security of the order, which they have 

established, against the threatening states and threats such as terrorism. In this context, states form a 

community based on cooperation to ensure security. On this axis, political formations, like states and 

organizations, try to ensure security both in the regional order and in relations with non-regional 

countries through diplomacy, norms, principles, and communities. 
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 In the 2000s, however, ASEAN faced regional security problems such as terrorism, the South 

China Sea dispute, and climate change. In this period when traditional and non-traditional security 

threats are coexisting, ASEAN's security perspective can be listed as follows; 

(i) ASEAN has formed a security perspective that makes diplomacy a priority. In this framework, 

the ASEAN defense ministers meeting, the extended ASEAN defense ministers meeting, which 

including regional and global powers, and the East Asian summit are essential tools of this vision. 

(ii) The ASEAN charter has strengthened the normative nature of the security approach by 

introducing conciliation and mediation provisions on dispute resolution. 

(iii) The member states have aimed to establish ASEAN Political-Security Community and 

ASEAN Social-Cultural Community. Thanks to these communities, they have sought to ensure 

security within the framework of stronger ties. 

 Based on these three elements, in the security sphere, we can say that ASEAN develops multilateral 

cooperation. By adding defense ministers to the regional security network dominated by the diplomats, 

ASEAN was also able to include the technical elements in the process in addition to the political 

dimension. Besides, the extended ASEAN Defense Ministers meeting was able to bring together actors 

with different interests in Southeast Asia, such as the United States, Japan, South Korea, and Russia. 

 ASEAN's approach shows that it is flexible in responding to the changing conjuncture in regional 

security. Besides, in the framework of rules, norms, and diplomacy, ASEAN has been able to reduce 

regional tensions in security issues such as the South China Sea. Moreover, within the framework of 

bringing together different actors, the security dimension of relations between ASEAN and the great 

powers such as China started to improve to a certain extent through diplomacy. 

 On the other hand, there are some factors that prevent ASEAN from being effective in regional 

security. These can be classified as follows; first, despite the general vision of ASEAN, member states 

have distinct policies in the field of security, and they perceive the developments differently. For 

example, member states develop bilateral security relations with great powers. This situation interferes 

the member states from acting in consensus in practice. Secondly, more importantly, there is a 

considerable gap between the vision and implementation dimension of the ASEAN Political-Security 

Community, which is designed to ensure security. Similarly, although the ASEAN Charter provides a 

normative nature related to disputes, this status is not supported by the basic mechanisms in practice. 

Third, the member states prefer to consider disputes over land and sovereignty within the context of 

international institutions such as the International Court of Justice rather than discussing them in the 

context of regional solutions. This case leads to a decrease in the effectiveness of ASEAN in regional 

security. Fourth, even though many principles have been adopted, comprehensive cooperation has not 

been achieved to address non-traditional security threats. 

 As a result, the findings of this study can be listed as follows: 

(1) in the context of diplomacy, rules, norms, and community, ASEAN wanted to ensure security 

in regional order; 

(2) the lack of considerable actions in the implementation, and the member states’ prioritize 

national policies constitute the weaknesses of the security role of ASEAN; 

(3) ASEAN has not achieved a balance between the security vision and its implementation in the 

regional order. This situation causes ASEAN to not go beyond a diplomatic platform which has limited 

influence in practice in the regional order in the 21
st
 century. 

Keywords: The English School Theory, Traditional and Non-Traditional Security Threats, ASEAN, 

ASEAN's Security Perspective, Strengths and Weaknesses of ASEAN's Security Approach.  
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AKDENİZ GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ  

Dr.Öğr. Üyesi Serdar KESGİN 

Giresun Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, srdrksgn@hotmail.com 

ÖZET 

 Avrupalılar, Roma döneminde Akdeniz için “Mare Nostrum” (bizim denizimiz) ifadesini 

kullanarak Akdeniz coğrafyasını kendilerine ait bir dünya olarak belirlemişlerdir. İslam 

Medeniyeti’nin yükseldiği Batı Medeniyeti’nin gerilediği dönemde Akdeniz’in Afrika ve Asya 

kıyılarındaki Avrupa hakimiyetinin sona ermeye başlamasıyla Avrupalıların zihnindeki Akdeniz 

algısında da değişimler yaşanmıştır. Uzun yıllar süren Haçlı Seferleri’nin kalıcı başarılar 

getirememesi Batı’nın sınırlarını, Akdeniz coğrafyasından Yunanistan’ın doğu sınırlarına kadar 

çekmesine sebep olmuştur. Avrupalılar her ne kadar Akdeniz’in Afrika ve Asya sahillerinden 

demografik olarak geri çekilmiş olsa da bölgeyi ekonomik açıdan hükümranlığı altına almak 

için her fırsattı değerlendirme gayreti içerisinde olmuştur.  

 Avrupa’da birlik fikri daha önce birçok Avrupalı düşünür tarafından zikredilmiş olsa da 

Avrupa’da entegrasyonun kurulması İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gerçekleşmiştir. 

Avrupa kültürü dünya genelinde günümüze kadar hala hakim kültür olarak görülse de İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında hiçbir Avrupa devletinin tek başına ne Avrupa’da ne de dünyanın 

herhangi bir coğrafyasında hakimiyetini uzun süre devam ettiremeyeceği görülmüştür. Dünya 

güç merkezlerinin ABD ve SSCB yönünde şekilleniyor oluşu Avrupa’da birlikte hareket etme 

düşüncesini de güçlendirmiştir. Her ne kadar Dünya Savaşları’nın yıkıcılığı ve bir daha bu denli 

bir çatışmanın yaşanmaması için AKÇT ile AB’nin temelleri atılmış olsa da Avrupalıların 

zihnindeki Doğu ve Batı, Biz ve Onlar ayrımının da birlik fikrinde etkili olduğu söylenebilir. 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile Avrupa için kuzeyden gelebilecek tehdit riskinin azalmış olması 

ve çok kutuplu bir görüntü çizen uluslararası ortamda Akdeniz’in Avrupalı olmayan 

coğrafyasında AB’nin etkinliğini artırmak istediği görülmektedir.  

 Akdeniz coğrafyası AB için sadece Avrupa nüfuzunun artırılacağı bir bölge olmaktan ziyade 

Avrupa güvenliği için de önem taşımaktadır. Bugün AB’nin en önemli gündem konularından bir 

tanesi yasadışı göç ve mülteci sorunudur. Mültecilerin Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşma 

gayretleri Akdeniz’e kıyısı bulunan Güney Avrupa devletlerinde çok ciddi bir sorun haline 

gelmiştir. Ayrıca Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinin mültecilerin geçişini engellemek amacıyla 

sınırlarını kapatmış olmaları da AB üyesi ülkeler arasında sorunların yaşanmasına neden 

olmaktadır. Akdeniz coğrafyasındaki her gelişme artık AB’yi de ciddi şekilde 

ilgilendirmektedir. AB’nin ilgilendiği tek konunun güvenlik olmadığını ve Doğu Akdeniz’deki 

hidrokarbon yatakları üzerinde de hak iddia etmeye başladığı görülmekte. AB her ne kadar 

kendi içerisinde bir takım sorunlarla uğraşsa da bir yandan da ekonomik ve jeopolitik çıkarlar 

çerçevesinde bölgesel ve küresel politikalar yürüteceğinin sinyallerini vermektedir. 

 Söz konusu çalışma, Avrupa tarihinin sosyolojik ve siyasal gelişmeleri göz önüne alınarak 

Avrupa toplumunun ve AB’nin kurumsal olarak Akdeniz’e bakışı doğrultusunda hazırlanmaya 

çalışılacaktır. Araştırmanın ana hedefi AB’nin Akdeniz güvenliği için yeterli ve etkili bir 

politika geliştirip geliştiremediğidir. AB’nin Akdeniz’e ilgisi sosyolojik, ekonomik, jeopolitik 

ve siyasal boyutlar içerdiği için çalışma konusu ile ilgili Avrupa merkezli çok yönlü yayınlar 

taranarak çalışmanın literatürü oluşturulacaktır. Literatür taraması içerisine bilimsel değer 

taşıyan yayınların yanında AB’nin güncel dış politikasını şekillendiren gelişmeleri içeren haber 

kaynakları da dâhil edilecektir. Çalışma ile AB’nin komşu bölgelere yönelik dış politikasına çok 

yönlü bir bakış açısı getirilmeye çalışılacaktır. AB, Soğuk Savaş sonrası dönemde genişlemenin 
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de getirmiş olduğu kendi iç sorunları ile uğraşırken Konjonktürel gelişmelere de ilgisiz 

kalmamakta ve olayların sosyolojik, ekonomik, güvenlik gibi boyutlarının tamamını aynı anda 

değerlendirmek zorunda kalmaktadır.  

 Son yıllarda keşfedilen hidrokarbon kaynakları ve Arap Baharı süreci sonrası yaşanan 

gelişmelerin de etkisi ile önemini bir kez daha artırmış olan Akdeniz havzasında küresel ve 

bölgesel hakimiyet hedefinde olan güçlerin bölgesel ve küresel etkileri de hem AB hem de diğer 

aktörler tarafından değerlendirilmesi gereken en önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

AB’nin bölgeye yönelik sorun algısında mülteci sorununun ilk sırada yer alması, çalışmada bu 

konunun daha fazla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bölgedeki aktörler ile AB arasındaki ve 

aynı şekilde AB’nin kendi içerisindeki güç dengesi ilişkisinin, Neorealist yaklaşım 

çerçevesinde, bölgenin geleceği açısından belirleyici olacağı öngörülerek sonuç kısmında olası 

senaryolara yer verilmesi düşünülmektedir. Bilindiği gibi Neorealist düşünce, ilişkilere sistem 

odaklı yaklaşımlar geliştirerek ilişkiler ağını açıklamaya çalışmaktadır. Günümüz uluslararası 

ilişkiler ortamında AB bir devlet olmasa da bölgesel önemli bir siyasal gücü elinde bulunduran 

uluslararası aktör konumundadır. AB’nin bölge siyasetinde oynayacağı rol ve etkinliği, AB’nin 

küresel bir güç olma ihtimalini de güçlendirebilir. Dahası dünya siyasetinde de ülkelerin 

oluşturduğu bölgesel birlikteliklerin ülkelerden daha etkili olabilme ihtimali de ortaya çıkabilir. 

Avrupa’da birlik olma fikrinin güç dengesi odaklı Neorealist düşüncede üye devletler için ne 

denli faydalı olacağının testi olarak AB’nin Akdeniz politikasındaki başarısının da etkili olacağı 

düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: AB, Akdeniz, Güvenlik, Güç Dengesi, Jeopolitik, Mülteci Sorunu, Doğal 

Kaynaklar. 

 

EUROPEAN UNION'S MEDITERRANEAN SECURITY STRATEGY  

ABSTRACT 

 Europeans used the term “Mare Nostrum” (our sea) for the Mediterranean during the Roman 

period and defined the Mediterranean geography as a world of their own. In the period of 

decline of Western civilization, where Islamic civilization has risen, there have been changes in 

the perception of the Mediterranean in the minds of Europeans as the European domination of 

the Mediterranean on the shores of Africa and Asia began to end. The failure of the Crusades to 

last long years has led to the withdrawal of the borders of the West from the Mediterranean 

geography to the eastern borders of Greece. Although Europeans have demographically 

withdrawn from the African and Asian coasts of the Mediterranean, they have sought every 

opportunity to gain economic reign. 

 Although the idea of unity in Europe has already been mentioned by many European 

thinkers, the establishment of European integration took place in the post-World War II period. 

Although European culture is still seen as a dominant culture throughout the world until today, 

it is seen that no European state can sustain its dominance in Europe or in any geography of the 

world for a long time after the Second World War. The fact that world power centers are being 

formed in the direction of the US and USSR has strengthened the idea of acting together in 

Europe. Although the foundations of the ECSC and the EU were laid for the destruction of the 

World Wars and to avoid such a conflict, the separation between East and West, We and They 

in the minds of Europeans can be said to be effective in the idea of unity. With the end of the 

Cold War, the risk of threat from Europe to the north has decreased and the international 
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environment, which has a multi-polar view, wants to increase the effectiveness of the EU in the 

non-European geography of the Mediterranean. 

 The Mediterranean geography is not only a region in which the European influence will be 

increased, it is also important for European security. One of the most important EU agenda 

items today is the issue of illegal migration and refugees. Refugees' efforts to reach Europe 

through the Mediterranean Sea have become a serious problem in the southern European states 

on the Mediterranean coast. Moreover, the fact that the Central and Northern European 

countries have closed their borders in order to prevent the passage of refugees causes problems 

among the EU member states. Every development in the Mediterranean geography is now of 

serious interest to the EU. It is seen that the EU is not the only issue concerned and that it is 

beginning to claim rights on hydrocarbon deposits in the Eastern Mediterranean. Although the 

EU is dealing with a number of problems in itself, it also signals that it will pursue regional and 

global policies within the framework of economic and geopolitical interests. 

 This study will be prepared in the light of the sociological and political developments of 

European history and the viewpoints of the European society and the decision makers of the EU 

member countries towards the Mediterranean. The main objective of the research is whether the 

EU can develop an adequate and effective policy for Mediterranean security. Since the EU's 

interest in the Mediterranean includes sociological, economic, geopolitical and political 

dimensions, European-based multidimensional publications will be searched and the literature 

of the study will be formed. The literature review will include publications of scientific value as 

well as news sources that include developments that shape the current foreign policy of the EU. 

The study will try to provide a multifaceted perspective on the EU's foreign policy towards 

neighboring regions. While the EU is dealing with its own internal problems, which have been 

brought about by enlargement in the post-Cold War period, it is not indifferent to cyclical 

developments and has to evaluate all aspects of events such as sociological, economic and 

security at the same time. 

 The regional and global impacts of the forces aiming for global and regional dominance in 

the Mediterranean basin, which has increased its importance once again with the effect of the 

hydrocarbon resources discovered in recent years and the developments after the Arab Spring 

process, emerge as the most important factor to be evaluated by both the EU and other actors. 

The fact that the refugee problem takes the first place in the EU's perception of the problem in 

the region necessitates further consideration in this study. The relationship between the actors in 

the region and the EU, as well as within the EU's own balance of power, is predicted to be 

decisive for the future of the region within the framework of the Neorealist approach and 

possible scenarios are considered in the conclusion. As it is known, Neorealist thought tries to 

explain the network of relations by developing system-oriented approaches to relations. In 

today's international relations environment, although the EU is not a state, it is an international 

actor holding an important regional political power. The role and effectiveness of the EU in 

regional politics can also strengthen the possibility of the EU being a global power. Moreover, 

there may be a possibility that regional associations formed by countries may be more effective 

in world politics. It is thought that the success of the EU in Mediterranean policy will be 

effective as a test of how useful the idea of unity in Europe will be for the member states in the 

neorealist thinking focused on power balance. 

Keywords: EU, Mediterranean, Security, Power Balance, Geopolitics, Refugee Problem, 

Natural Resources.  
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Karabük Ünivesitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yasarcicek7878@gmail.com 

ÖZET 

 I. Dünya Savaşı’nın devletler üzerinde ortaya çıkardığı büyük yıkım, iki savaş arası dönemde 

dünyada barışı yeniden tesis etme çabalarını arttırsa da bu çabalar, II. Dünya Savaşı’nın 

yaşanmasına engel olamamıştır. İdealist bir çabanın ürünü olarak Milletler Cemiyeti de dünyada 

militarizmi ve saldırganlığı önleyememiştir. II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı sonuçları ise daha geniş 

ölçekli bir uluslararası örgütlenmeyi beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte dünyanın 

ideolojik olarak iki kampa ayrılması ve devletlerin ABD ve Sovyetler Birliği etrafına 

kümelenmeleriyle Soğuk Savaş olarak adlandırılan ve yaklaşık kırk beş yıl süren bir dönem 

başlamıştır. Bu dönemde realist paradigma temelinde hareket eden iki bloğun süper güçleri, 

Birleşmiş Milletler örgütünün de etkinliğini Güvenlik Konseyi’nde sahip oldukları veto 

mekanizmasıyla zaman zaman işlevsiz kılmıştır. Öte yandan, II. Dünya Savaşı sonrasında 

müttefik devletler, Birleşmiş Milletleri idealist bir çabanın ürünü olarak uluslararası barış ve 

güvenliğin korunması için kurmuşlardı. Örgütü kuran andlaşmanın dibacesinde ve amaçlarının 

ifade edildiği birinci maddesinde: “Uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek, ve bu 

maksatla: Barışın uğrayacağı tehditleri önlemek ve uzaklaştırmak ve her türlü saldırma fiilini 

veya barışın başka suretle bozulması halini ortadan kaldırmak üzere, müessir müşterek 

tedbirler almak;” ve “Milletlerin bu müşterek amaçlara doğru sarf ettikleri gayretlerin 

ahenkleştiği bir merkez olmak.” şeklinde barışı ve güvenliği koruma amacı, açıkça ifade 

edilmektedir. Bununla birlikte gerek iki blok arasındaki politik rekabet gerekse BM’nin bu 

amaçları gerçekleştirmek için gerekli özerk karar mekanizmalarına ve araçlara sahip olmaması, 

BM’nin kuruluşundan günümüze kadar bu alandaki işlevlerinin etkisini tartışılır kılmaktadır.  

 Uluslararası ilişkilerde BM’nin düzen kurucu ve devam ettirici rolü, sistemin realist açıdan 

bakıldığında anarşik yapısı nedeniyle mümkün gözükmemektedir. Ancak bu olumsuz duruma 

rağmen, Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin 

çıkarlarının örtüştüğü konularda uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla sınırlı 

işbirliklerine gittiği de görülmüştür. Her ne kadar güçlü devletler arasında güvenlik rekabeti olsa 

da, bölgesel ve küresel barışı derinden sarsacak ve çatışmaların yayılmasına yol açabilecek 

uluslararası sorunlarda BM çatısı altında birlikte hareket edebildikleri örnekler de 

bulunmaktadır. BM’nin uluslararası güvenlik hukuku bağlamında barışı koruma misyonları da 

bu alanlardan birisidir. BM antlaşması madde 24’e göre uluslararası barış ve güvenliği 

muhafaza etme amacının gerçekleştirilmesinden öncelikle Güvenlik Konseyi sorumludur. 

Ancak Güvenlik Konseyi’nin bu genel yetkisi dışında madde 10, 11 ve 12’ye göre Genel 

Kurul’un da uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konuları görüşme ve tavsiyelerde bulunma 

yetkisi vardır. Barışı koruma misyonları da BM’nin kuruluşundan günümüze kadar uluslararası 

barış ve güvenliği temin etmesinin önemli araçlarından birisi olmuştur. Barışı koruma 

misyonları ile BM, çatışmalı bölgelerdeki çatışmaların sona ermesini takiben bölgeye barış 

güçleri yerleştirmek suretiyle barış ve güvenliğin sağlanmasına katkı vermektedir. Barışı 

korumaya yönelik BM barışı koruma misyonunun ilk örneği, 1947’de Yunan İç Savaşı sırasında 
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Genel Kurul kararıyla kurulan UNSCOB (The United Nations Special Committee on the 

Balkans) iken son örneği ise Güvenlik Konseyi kararı ile Nisan 2018 yılında Haiti’de ulusal 

polis gücünün eğitilmesi için kurulan MINUJUSTH (United Nations Mission for Justice 

Support in Haiti)’dir. 

 2018 yılı itibariyle BM’nin barışı koruma misyonu çerçevesinde 124 ülkenin katılımıyla 

oluşturduğu Barış Güçlerinde 100.000’den fazla personel 4 kıtada 14 farklı görev icra 

etmektedir. BM’nin barışı koruma misyonu kapsamında yürüttüğü faaliyetleri için sahip olduğu 

bütçe ise yaklaşık 6.7 milyar dolardır. Bu rakam ise devletlerin silahlanma için harcadığı 

paranın toplamının binde 5’inden bile azdır. Dolayısıyla BM’nin barışı koruma misyonlarının 

yürüttüğü görevin öneminin ağırlığına oranla, sahip olduğu kaynaklarının azlığı başarısını da 

olumsuz etkilemektedir. 

 Bu çalışmada yöntemsel olarak Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında BM’nin barışı 

koruma misyonunun uluslararası barış ve güvenliğe olan katkısı iki döneme ayrılarak 

incelenmiştir. Soğuk Savaş döneminin katı güvenlik algıları ve rekabetçi yapısı nedeniyle barışı 

koruma misyonunun daha sınırlı kaldığı ancak Soğuk Savaş sonrası dönemde güvenlik 

sorunlarının çeşitlenmesi ve katı ideolojik ayrışmanın hafiflemesinin de etkisiyle BM’nin bu 

misyonun da artış olduğu da gözlenmektedir. Öte yandan devletler arası ve devlet altı siyasi 

çatışmalar, demokratikleşme çabaları, insan hakları sorunları, ekonomik ve çevresel sıkıntıların 

bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmesine bağlı olarak BM’nin barışı koruma 

misyonun önem kazandığı da bir gerçektir. Bununla birlikte Güvenlik Konseyi’nin daimi 

üyelerinin bu sorunların çözümünde ne kadar istekli olduğu ve BM’nin fiziki ve beşeri 

kaynaklarının ne kadar yeterli olduğu da barışı koruma misyonlarının başarısını etkileyen 

önemli faktörlerdir. Çalışmada BM’nin barışı koruma misyonunun hukuki ve teknik altyapısı da 

bu kapsamda değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, barışı koruma misyonunu ortaya çıkaran 

nedenlerin devam edeceği varsayımından hareketle, uluslararası barış ve güvenliğin 

sürdürülebilmesi için hiç olmamasındansa BM’nin bazı reformlara tabi tutularak etkililiğini 

devam ettirmesi şarttır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik Hukuku, Birleşmiş Milletler, Barış Koruma 

Misyonları, Silahlı Çatışma. 

 

THE UNITED NATIONS PEACEKEEPING MISSION IN THE FRAMEWORK OF 

INTERNATIONAL SECURITY LAW 

ABSTRACT 

 Although the great devastation caused by the World War I increased the efforts to restore 

peace in the world between the two wars, these efforts could not prevent the World War II. The 

devastating consequences of World War II brought about a larger international organization. 

The superpowers of the two blocs acted on the basis of the realist paradigm during this period 

disabled the United Nations organization with the veto mechanism in the Security Council now 

and then. On the other hand, allied states had established the United Nations as the product of an 

idealistic effort to preserve international peace and security. According to the first article in 

which the objectives are expressed, of the treaty, “The Purposes of the United Nations are to 

maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures 

for the prevention and removal of threats to the peace and to be a center for harmonizing the 
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actions of nations in the attainment of these common ends.” However, both the political 

competition between the two blocs and the fact that the UN does not have the necessary 

autonomous decision-making mechanisms and tools to achieve these goals make a disputable 

question the impact of the UN's functions in this field until today. 

 However, despite this unfavorable situation, it was also observed that the Security Council 

had limited cooperation in order to ensure international peace and security in matters of 

overlapping interests during and after the Cold War. Although there is security competition 

among the strong states, there are examples that they are able to work together under the UN to 

deal with international problems that could deeply shake regional and global peace and lead to 

the spread of conflicts. The UN's peacekeeping missions in the context of international security 

law are one of these areas. According to 24th article of the UN Treaty, the Security Council is 

primarily responsible for the maintenance of international peace and security. However, in 

addition to this general authority of the Security Council, the General Assembly has the 

authority to discuss and advise on international peace and security issues in accordance with 

Articles 10th, 11th and 12th. Peacekeeping missions have been one of the most important tools 

of the UN to ensure international peace and security. The first example of the UN peacekeeping 

mission was UNSCOB (The United Nations Special Committee on the Balkans) established in 

1947 by the decision of the General Assembly during the Greek Civil War, while the last one is 

MINUJUSTH (United Nations Mission for Justice Support in Haiti) was established by the 

Security Council in April 2018 to train the national police force in Haiti.  

 As of 2018, more than 100.000 personnel have been carrying out 14 different tasks on 4 

continents in the Peace Forces, which was formed by the participation of 124 countries within 

the framework of UN peacekeeping mission. The UN budget for its activities under the 

peacekeeping mission is around $ 6.7 billion. This figure is less than 5 per mil of the sum of the 

money spent by the states for armament. Consequently, the lack of resources in comparison with 

the importance of peacekeeping missions negatively affects the success of the UN. 

 In this study, the contribution of UN peacekeeping mission to international peace and 

security during and after the Cold War is methodically analyzed during and after the Cold War. 

It is observed that the peacekeeping mission was more limited due to the strict security 

perceptions and competitive structure of the Cold War period. But it is understood that the 

mission of the UN increased due to the diversification of security problems and the alleviation 

of strict ideological separation in the post-Cold War period. On the other hand, it is a fact that 

UN peacekeeping mission gains importance due to inter-state and sub-state political conflicts, 

democratization efforts, human rights problems, economic and environmental problems 

threatening international and regional peace and security. However, the willingness of the 

permanent members of the Security Council to solve these problems and/or the adequate 

physical and human resources of the UN are also important factors affecting the success of 

peacekeeping missions. In this study, the legal and technical infrastructure of the UN 

peacekeeping mission is evaluated within this scope. As a result, based on the assumption that 

the causes of the peacekeeping mission will continue, the UN in order to maintain international 

peace and security must undergo some reforms and maintain its effectiveness rather than 

nothing. 

Keywords: International Security Law, The United Nations, Peacekeeping Missions, Armed 

Conflict.  
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GÜNEYDOĞU ASYA’DA BÖLGESEL GÜVENLİĞİN GELİŞİMİNE ABD ETKİSİ VE 

GÜNEYDOĞU ASYA ANLAŞMASI TEŞKİLATI- SEATO  

Dr.Öğr. Üyesi Süleyman TEMİZ 

Iğdır Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, suleyman.temiz@igdir.edu.tr 

ÖZET 

 Amerika Birleşik Devletleri’nin öncüğünde kurularak bölge devletlerinin katılımını sağlayan 

Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı (SEATO), Güneydoğu Asya'ya komünizm tehdidine 

karşı bölgeye barış ve istikrar getirmek amacıyla kurulmuş ortak bir savunma paktıdır. 

Başlangıç dönemlerinden itibaren SEATO, Güneydoğu Asya bölgesindeki komünistlerin 

gerçekleştirdiği isyan ve saldırılarla mücadele etmek için tasarlanmıştı.  

 SEATO üye devletlerinin çoğu, coğrafi olarak farklı yerlerde bulunan ancak bölgeye veya 

kuruluşa ilgisi olan ülkelerdi. Filipinler, kısmen ABD ile olan yakın ilişkilerinden dolayı ve 

kısmen de bölgede ortaya çıkan komünist tehlikenin ülkeyi tehdit etmeye başlamasından 

kaynaklanan endişe nedeniyle pakta katılmıştır. Benzer şekilde Tayland, Güney Çin'deki 

Yunnan Eyaletinde kurulan Tayland Özerk Bölgesi’ni öğrendikten sonra, Çin kaynaklı 

komünist tehdidin Tayland’a sıçraması konusunda ki endişelerinden dolayı SEATO’ya iştirak 

etmiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda, Pasifik'teki coğrafi konumlarından dolayı Asya’daki 

gelişmelerle ilgileniyordu. Büyük Britanya ve Fransa, bölgede uzun süredir devam eden 

sömürge kolonilerine sahipti ve bu nedenle Çinhindi bölgesindeki gelişmelere ilgi duyuyorlardı. 

Pakistan için bu pakt, Hindistan'a karşı mücadelesinde destek sağlama potansiyeline sahipti. Bu 

sayede büyük güçlerle ittifak kurmuş ve yakınlaşmış olacaktı. Ayrıca, ABD yetkilileri 

güneydoğu Asya'nın komünist yayılmaya karşı mücadelede çok önemli bir sınır olduğuna 

inanıyor, bu nedenle de SEATO'yu küresel Soğuk Savaş'ın sınırlandırma politikası için 

vazgeçilmez görüyorlardı.  

 SEATO sözleşmesi görevi gören Manila Antlaşması 8 Eylül 1954'te ABD, İngiltere, Fransa, 

Avustralya, Yeni Zelanda, Pakistan, Tayland ve Filipinler tarafından imzalandı. Tüm üye 

ülkeler tarafından kabul edilerek onaylandıktan sonra, 19 Şubat 1955'te bir pakt olarak aktif 

çalışmalarına başlamıştır. Yirmi iki yıl boyunca faaliyetlerine devam eden SEATO, bölgedeki 

siyasi olayların gelişimine etki eden en önemli organizasyon olmuş, ittifak açısından önemli 

başarılar elde etmesine rağmen ciddi başarısızlıklarla da karşılaşmıştır.  

 Merkezi Bangkok'ta kurulan SEATO'nun iki önemli işlevi vardı; ilki, Güneydoğu Asya 

üyeleri Tayland ve Filipinler’e sınırlı oranda ekonomik yardım olanağı sağlamak ve Çinli 

komünistler tarafından desteklenen bölgesel isyanlara karşı gerekli olan yardımı yapmaktı. 

İkinci önemli işlevini ise, SEATO Askeri Planlama Bürosu’nun faaliyetleri oluşturuyordu. 

Komünist hareketlerin, muhtemel bir Çinhindi istilası durumunda, müttefiklerin birlikte 

hareketleri için gerekli alt yapıyı hazırlamakla görevli olan bu büro, üye ülkelerden gelen bir 

grup kıdemli subaydan oluşmaktaydı. Bu anlamda, SEATO, Vietnam komünist hareketinin 

bölgede yayılmasının engellenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

 İttifakın mimarı ABD’li John Foster Dulles’dur. Dulles, Eisenhower yönetiminin dünyadaki 

kötü imajını geride bırakmasının bir aracı olarak güneydoğu Asya’da bölgesel bir güvenlik 

anlaşmasını yegâne çare olarak görmüştür. Bu nedenle Dulles, anlaşmayı Çinhindinde askeri 

müdahaleyi kolaylaştıracak bir mekanizma olarak değil, aksine böyle bir eylemi gereksiz 

kılacak anti-komünist birliğin bir sembolü şeklinde değerlendirmekteydi ve nihayetinde de 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

150 
 

anlaşma bu sayede teşekkül etti. SEATO çatısı altında, Vietnam'da ortaya çıkan komünist 

tehdide karşı pakt halinde bir bütün olarak harekete geçilmemesi veyahut ta geçilememesi, 

ittifakın yaptığı en büyük hatayı teşkil etmiştir. ABD hegemonyasında faaliyet göstermeye 

çalışan SEATO, birlik ve kararlılıkla hareket edememiş, ABD’nin ittifak içerisindeki 

politikaları, ittifakın geleceğine dair endişelerin oluşmasına sebep olmuştur. İttifak üyesi ülkeler 

arasındaki coğrafi uzak mesafe, bölge dışı büyük güçlerin bölge politikaları üzerinde ortaya 

çıkan çıkar çatışmaları, ABD’nin bölgede kendi başına hareket etme isteği ile birlikte Vietnam 

Savaşı’nın kaybedilmesi, SEATO’nun işlevselliğini kaybeden bir ittifak şekline bürünmesine 

sebep olmuştur. Bu çalışmada, bölgesel ilk ittifak olarak ABD’nin girişimleri ile ortaya çıkmış 

olan SEATO’nun teşkil edilmesi, bölge politikalarına etkisi ve güneydoğu Asya bölgeselciliğine 

yaptığı katkılar ile beraber bölgeye etkileri, ilgili döneme ait bilgiler, olaylar ve belgeleri içeren 

makale, kitap vb. ikincil kaynaklar kullanılarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: SEATO, ABD, Soğuk Savaş, Vietnam, Komünizm. 

 

US IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL SECURITY IN SOUTHEAST 

ASIA AND THE SOUTHEAST ASIA TREATY ORGANIZATION - SEATO 

ABSTRACT 

 The SEATO, which established under the leadership of the United States and enabling the 

regional states to participate, is a defence pact established to bring peace and stability to the 

region against the threat of communism in Southeast Asia. From the beginning period, SEATO 

was designed to combat riots and attacks by communists in Southeast Asia.  

 Most SEATO member states were located in geographically different locations, but were 

interested in the region or the alliance. Philippines joined the pact, partly due to their tight ties 

with the United States and partly because of the concern that the communist danger in the 

region began to threaten the country. Similarly, after knowledge of the newly established 

Thailand Autonomous Region in Yunnan Province in Southern China, Thailand joined SEATO 

because of fears about the spread of the communist threat from China to Thailand. Australia and 

New Zealand were interested in developments in Asia due to their geographical location in the 

Pacific. Great Britain and France had long-standing colonies in the region, therefore they were 

interested in developments in the Indochina region. For Pakistan, SEATO had the potential to 

provide support in its struggle against India. In this way, it would have formed an alliance with 

the great powers and became closer. In addition to this, US government believed that southeast 

Asia was a crucial border for their fight against communism, therefore, they considered SEATO 

indispensable for the global Cold War's policy of restraint.  

 The Manila Treaty which was the first step of the SEATO pact, was signed on September 8, 

1954 by the United States, Britain, France, Australia, New Zealand, Pakistan, Thailand and the 

Philippines.  After being accepted and approved by all member states, it started to its task as a 

pact on 19 February 1955. SEATO, which had operated for only twenty-two years, had been the 

most important organization affecting the development of political conditions in the region. 

Although SEATO had achieved significant alliance success, it had also faced serious failures.  

 Founded in central of Bangkok, SEATO had two main functions. Firstly, it was to provide 

limited economic assistance to Southeast Asian members Thailand and the Philippines, and to 

provide the necessary assistance against regional rebellions which supported by Chinese 
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communists. Its second important function was the activities of the SEATO Military Planning 

Bureau. The bureau, which was responsible for preparing the necessary infrastructure for the 

allies' joint actions against a possible invasion of the communist movement in the region, 

consisted of a group of senior officers from member states. In this context, SEATO was 

established to prevent the spread of the Vietnamese communist movement in the region.  

 The architect of the Alliance was John Foster Dulles from United States. Dulles had saw that 

a regional security agreement as the sole remedy in southeast Asia as a means of clearing the 

Eisenhower administration's evil image in the world. Dulles therefore considered this agreement 

not as a mechanism to facilitate military intervention in the region, but as a symbol of anti-

communist unity that would make such action unnecessary and ultimately the agreement was 

thus formed. The biggest mistake of the alliance was failure to act as a whole against the 

communist threat in Vietnam under SEATO. SEATO could not act with unity and 

determination, and policies of the USA which applied under the alliance, caused concerns about 

the future of the alliance. Geographic distance between Alliance member countries, conflicts of 

interest arising from major regional powers' on regional policies, the loss of Vietnam War with 

the US willingness to act on its own in the region etc., all these reasons had caused SEATO to 

become an alliance which lost its functionality. In this study, the formation of SEATO, which 

was the first regional alliance created by the initiatives of the United States, its impact on 

regional policies, its contributions to southeast Asian regionalism and its influence to the region 

will be examined by using secondary sources, such as information, events and documents, 

books, and so on, which contains the relevant period. 

Keywords: SEATO, USA, Cold War, Vietnam, Communism. 
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TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER VE DİĞER SIĞINMACILAR: “SOFT-GÜVENLİK” 

ALANLARI VE “UYUM” TARTIŞMALARI 

Prof. Dr. Mehmet Murat ERDOĞAN 

Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi, merdogan@tau.edu.tr 

ÖZET 

 Suriye’de Mart 2011’de başlayan rejim karşıtı protestolar sonrasında yaşanan kaos ve 

ardından iç savaşın üzerinden 8,5 sene geçti. Komşu ülkelere doğru kaçan Suriyelilerin Ağustos 

2019 itibari ile sayıları 6,6 milyonu aşmıştır. Nisan 2011’de nüfusu 22,4 milyon olan Suriye’de 

Nisan 2011 sonrasından en az 465 bin kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan yaralandı, 11 

milyonu aşkın Suriyeli yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kaldı. BMMYK verilerine göre 

Ağustos 2019 itibari ile sadece beş komşu ülkeye sığınan ve kayıt altına Suriyeli mültecilerin 

sayısı 5,626,914’dür. Bu sayıya Avrupa’ya ve Kanada, ABD gibi ülkelere sığınan 1 milyon 

civarındaki Suriyeli eklenince, 2011 sonrasında ülkesinden kaçan Suriyelilerin sayısının en az 

6.6 milyon olduğu hesaplanabilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bu en büyük zorunlu 

göç hareketi ve buna neden olan kaotik ortam Ağustos 2019’da devam etmekte ve ne yazık ki 

daha ne kadar süreceği de kestirilememektedir.  

 Suriye krizinde Türkiye’nin özel bir yeri bulunmaktadır. Türkiye ülkesini terk eden ve 

komşu ülkelere sığınan 6 milyonu aşkın Suriyelinin en büyük bölümünü, yani en az % 52,4’sini 

tek başına konuk etmektedir. Türkiye 2014’den bu yana dünyanın en fazla mülteci barındrıan 

ülkesi olmuştur.  Haziran 2017 itibari ile Türkiye’yi % 15,1 ile Lübnan (926 bin), % 10,3 ile 

Ürdün (660 bin), % 3,7 ile (Kuzey) Irak (228 bin) ve % 1,5 ile Mısır (131 bin) takip etmektedir. 

Suriye’den kaçanların yaklaşık % 14,7’si (952 bin) Avrupa’da, 50 bini ise ABD, Kanada gibi 

ülkelerde yaşamaktadır.   

 Ayrıca 2011 sonrasında Türkiye başta Afganistan ve Irak’tan olmak üzere diğer ülkelerden 

de çok yoğun bir ilticacı akını ile karşı karşıya kalmıştır. Eylül 2018’de BMMYK’nın verdiği 

sayı 367 bindir.  Suriyeli olmayan sığınmacılar arasında ciddi bir “kayıtdışılık” sorunu olduğu 

da bilinmektedir. Bu durumda Türkiye’de 2011 yılında 58.018 olan ulususlararası koruma 

altındaki kişi –sadece kayıtlı olanlar için- 4 milyonu aşmıştır.  

 Sınır boyunca geçişlerde yoğunluk 2015 sonrasında çok azalmış olmakla birlikte, bir 

bölümüne son 2 yılda Türkiye’nin Suriye, Irak ve İran sınırlarına hem terörle mücadele hem de 

düzensiz göçü engelleme amaçlı 900 km’yi aşan duvar örülmesine rağmen, sınırlardan giriş-

çıkışlar hala devam etmektedir. İçişleri Bakanlığının açıklamalarına göre sadece 2018’de 280 

bin, 2019’un ilk yarısında ise 160 binden fazla Suriyeli olmayan “düzensiz göçmen” 

yakalanmıştır. Bu durum sınır güvenliğinde ciddi bir sorun olduğunu da ortaya koymaktadır. 

 Türkiye’deki Suriyeliler ve diğer sığınmacıların Türkiye’de sürekli olarak kalma ya da uzun 

süreler kalması eğilimi her geçen güç güçlenmektedir. Türkiye nüfusunun % 5’ini aşan sayıdaki 

sığınmacının çok kısa bir zaman içinde ülkeye gelmesi ciddiye alınması gereken bir durumdur. 

Bu insani hareketliliğin, sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik bakımından “huzurlu bir 

Türkiye” bakış açısı ile orta ve uzun vadede “soft güvenlik” bakımından değerlendirilmesi ve 

“uyum” çalışmalarının çerçevesinin çizilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Soft Güvenlik, Uyum, Sığınmacı. 
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SYRIANS AND OTHER REFUGEES IN TURKEY: "SOFT-SECURITY" AREAS AND 

"HARMONIZATION" DISCUSSIONS 

ABSTRACT 

 It has been 8.5 years since the chaos in Syria following the anti-regime protests that began in 

March 2011 and following civil war. As of August 2019, the number of Syrians fleeing towards 

neighbouring countries has exceeded 6.6 million. After April 2011 in Syria, which had a 

population of 22.4 million people in April 2011, at least 465 thousand people were killed, 

hundreds of thousands were injured, and more than 11 million Syrians had to change their 

residence. According to UNHCR data, as of August 2019, the number of registered Syrian 

refugees only in the five neighboring countries is 5,626,914. Adding around 1 million Syrians 

who took refuge in Europe and countries like Canada and the United States, it can be calculated 

that the number of Syrians fleeing after 2011 is at least 6.6 million. The largest forced migration 

movement after the Second World War and the chaotic environment that caused it continues in 

August 2019 and unfortunately it is unpredictable how long it will last. 

 Turkey has a special place in the Syrian crisis. Turkey alone hosts the largest proportion of  

more than 6 million Syrians who have left the country and took refuge in neighbouring 

countries, at least 52.4%. Turkey has become a country hosting the most refugees in the world 

since 2014.  As of June 2017, Turkey is followed by Lebanon (926 thousand) with 15.1%, 

Jordan (660 thousand) with 10.3%, (North) Iraq (228 thousand) with 3.7% and Egypt (131 

thousand) with 1.5%. Approximately 14.7% (952 thousand) of those escaping from Syria live in 

Europe and 50,000 live in countries such as the USA and Canada. 

 In addition, after 2011, Turkey faced an intense influx of refugees from other countries, 

especially from Afghanistan and Iraq. The number given by UNHCR in September 2018 is 367 

thousand. It is also known that there is a serious “informality” problem among non-Syrian 

refugees. In this case, the number of people under international protection in Turkey, which was 

58,018 in 2011, exceeded 4 million –only for those registered. 

 The intensity of crossings along the border has decreased much since 2015. Although more 

than 900 km of walls have been built on Turkey's borders with Syria, Iraq and Iran in the last 2 

years, both to combat terrorism and to prevent irregular migration, entry and exit from the 

borders still continue. According to the statements of the Ministry of Interior, more than 280 

thousand non-Syrian “irregular migrants” were captured in 2018 and more than 160 thousand in 

the first half of 2019. This also reveals a serious problem in border security. 

 The tendency of Syrians and other refugees in Turkey to stay in Turkey permanently or for 

long periods of time is growing stronger every day. The arrival of refugees exceeding 5% of 

Turkey's population in a very short period of time should be taken seriously. This human 

mobility should be evaluated in respect to social, political, economic and security with 

perspective of "a peaceful Turkey" in the medium and long term with regard to "soft security" 

and the frame of “harmonization” works should be drawn. 

Keywords: Soft Security, Adaptation, Refugee. 
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GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK GÖÇ 

Doç. Dr. Osman Can ÜNVER 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi, 

osmancanunver@ayvansaray.edu.tr 

ÖZET 

 Çağımız, göçler çağıdır. Dünyanın hemen her coğrafyasında insanlar bireysel veya 

topluluklar halinde çeşitli nedenlerle doğdukları ve ait oldukları vatanlarından uzak coğrafyalara 

göç etmektedirler. Bu göç hareketlerinin farklı sebepleri olmakla birlikte, asıl nedenin can ve 

gelecek güvencesi kazanma arzusu olduğu bilinmektedir. Birleşmiş Milletler, 2017 yılında 258 

milyon kişinin göçmen olduğunu ve bu sayının dünya nüfusunun % 3,5’una tekabül ettiğini 

açıklamıştır. Bu göçmenlerin 150,3 milyonu çalışma, 4,8 milyonu da eğitim amaçlı olarak göç 

etmişlerdir. Kalan 102,9 milyonun büyük bir bölümünü de güvenliklerini temin amacıyla başka 

ülkelere sığınmak zorunda kalanlar oluşturmaktadır. Ülke içi nüfus hareketleri bu çerçevede 

mütalaa edilmemektedir.  

 Farklı göçlerin hiç kuşkusuz farklı sebepleri ve dinamikleri bulunmaktadır. Küresel göç 

hareketlerinin bu denli artışı ile ortaya çıkan tartışmalar ekonomik ve sosyal sorunlardan daha 

çok göçmenlerin bir güvenlik tehdidi potansiyeli taşımalarına ilişkin algıdan 

kaynaklanmaktadır. Ulus-devlet sistemi, yabancı göçmenin doğal olarak bu potansiyeli taşıdığı 

algısına sahiptir. Günümüzde göç olgusunun güvenlik mülahazaları ile değerlendirilmesinin 

arka planında iki önemli gelişme etkili olmuştur. Bunlardan birincisi 11 Eylül terör saldırılarıdır. 

Diğeri ise dünyanın sorunlu bölgelerinde iç siyasal çekişme ve çatışmalardan kaçmak 

durumunda kalan sığınmacıların sayısının hızla artmakta olmasıdır.  Ortadoğu, Afrika, 

Güneydoğu, Asya ve Güney Amerika kitlesel göç hareketlerine shne olmaya devam etmektedir.  

 Güvenlik çok boyutlu ve kapsamlı bir kavramdır. Devletlerin ülkeleri ve milletleriyle 

kendilerini dışarıdan gelecek tehditlere karşı korumaları en meşru hakları ve ödevleridir. 

Bununla birlikte göç eden insanların güvenliklerinin ve uluslararası hukukla belirlenmiş insan 

haklarının korunması da bu çerçevede ele alınması gereken bir husustur. Devletlerin ve 

milletlerin meşru güvenlik kaygıları ile göçmen konumundaki yabancı uyrukluların haklarının 

korunması arasında muhafaza edilmesi güç bir sınır çizgisi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle 

uluslararası göç yönetişimi eskisine nazaran içinde bulunduğumuz göçler çağında daha fazla 

önem kazanmış bulunmaktadır.  

 Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada en çok sığınmacı kabul eden ve göçmen barındıran 

bir ülke olarak son yıllarda güncelleştirdiği mevzuatı ve kurumsal altyapısı ile küresel göç 

olgusunun önemli bir aktörü haline gelmiştir. Özellikle Suriyeli ve diğer bazı ülkelerden 

ülkemize sığınan ve geçici koruma altına alınan kişilerle ilgili olarak Türkiye’nin 2011 yılından 

bu yana hassasiyetle sergilediği politikalar ve uygulamalar esas itibariyle sığınmacıların hakları 

açısından olduğu kadar ülkemizin ve bölgemizin güvenliğinin temini açısından da dikkat çeken 

özellikler taşımaktadır. Bu uygulamalar, ülkemizin güvenlik kaygıları ile sığınmacı ve 

göçmenlerin haklarının muhafazası arasındaki dengenin de başarıyla gözetildiğine işaret 

etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Göç, Güvenlik, Sığınmacılar ve Göçmenler, İnsan 

Hakları. 

mailto:osmancanunver@ayvansaray.edu.tr


Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

155 
 

MIGRATION AS A SECURITY THREAT 

ABSTRACT 

 Our age is the age of migrations. In almost every part of the world, individuals or groups 

migrate from their countries of birth to distant regions for various reasons. Although these 

migration movements are based upon different grounds, the leading cause is recognized as 

securing of life and future. United Nations explicated in 2017 that 258 million people are on the 

move, and this number corresponds to 3, 5 % of the world population.  Among these migrants, 

150, 3 million moved for labour purposes and 4, 8 million for education and training. The most 

significant portion of the 102, 9 million are asylum-seekers, who are forced to move to another 

country for security reasons.  Internal population movements are not considered within this 

framework.  

 Various migration patterns go back to different reasons and dynamics. The increasing 

discussions with the growing global migratory movements are focussed on the perception that 

the migrants constitute a security threat rather than economic and social challenges. The nation-

state system possesses the apprehension that the foreign migrant inherently implies this threat 

potential. In today’s world, two significant facts lie behind the assessment of the migration 

phenomenon under security considerations. The first of these facts is the terrorist attacks on 

11th September, 2001. The other is the rapid increase of asylum-seekers, who escape from 

internal political disputes and conflicts in problem regions of the world.  The Middle East, 

Africa, Southeast Asia and South America continue to be the scenes of mass migration 

movements. 

 Security is a multi-dimensional and complementary concept. The protection against external 

threats is the legitimate right and also the duty of the states. However, at the same time, the 

protection of the security and human rights of migrants as established in international law is an 

indispensable necessity in this framework.  It must be kept in mind that there is a frontline that 

is hard to maintain between the legitimate security concerns of the states and nations and the 

migrating foreigners’ rights. Thus, in our age of migrations, international migration 

management gained more weight in comparison to the past.  

 Today, Turkey, as a most asylum-seekers and migrants hosting country in the world and its 

region, has become an important actor with its recently updated legislation and institutional 

infrastructure. Mainly, Turkey's sensible policies and implementations because of Syrians and 

nationals of some other countries that sought asylum in our country and enjoy temporary 

protection since 2011 substantially contribute to the right of these asylum-seekers and the 

security of our region as well as of our country. These implementations indicate that the balance 

between the security concerns of our country and the protection of the rights of asylum-seekers 

and migrants is being respected successfully.  

Key Words: Turkey, International Migration, Security, Asylum-Seekers and Migrants, Human 

Rights. 
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ÖZET 

 Göç kavramı, küreselleşme ile birlikte çağdaş toplumların temel konularından biri olmuştur. 

Göçün nedenleri ve sonuçları, devamlı değişmekte ve çoktürel (heterojen) özellikler 

göstermektedir. Göç hikâyeleri, birçok insanın hayatındaki tecrübelerin bir parçasıdır. Kırım ve 

Romanya’dan göç eden Kırım Tatarı ailenin mensubu ve göç olgusunun sonuçlarını bireysel 

düzeyde yaşamış biri olarak, bu çalışma kişisel olarak da önemlidir. Göçmen, mülteci, sığınmacı 

ve ülkesinde yerlerinden edilmiş kişi (IDP) ile uluslararası güvenlik ve uluslararası politika 

arasındaki ilişki incelendiğinde görünürde birbiriyle çelişen birkaç nokta öne çıkmaktadır. 

Birincisi, insanların göç etmesi devletlerin yüksek politika çıkarlarını, ulusal çıkarlarını, ulusal 

güvenlikleri ve ulusal kimliklerini etkileyen ve güvensizleştirmenin hem nedeni hem sonucu 

olarak ortaya çıkan bir durumdur. Göç hareketleri devletlerin ulusal egemenliğini, devletler 

arasındaki güç dengesini ve uluslararası sistemde silahlı şiddete dayalı çatışmalarının doğasını 

etkiler. İkincisi, zulüm, çatışma ve insan hakları ihlallerinden kaçanların korunması uygulama 

aşamasında her zaman başarılı olmasa da uluslararası norm ve hatta uluslararası rejim haline 

gelebilir. Üçüncüsü, göç, güvenlik ve suçluluk arasındaki bağlantının güvenlikleştirilmesi 

sonucu, göç olgusu, iş piyasası ve sosyal entegrasyon konularının dışına çıkarak sınır kontrolü 

başta olmak üzere ulusal güvenlik gündeminin en başında yer almaya başlamıştır (Bourbeau, 

2011, 35). 

 Silahlı çatışmalar, insanların yaşamlarını etkileyen birçok farklı sonuçlar doğururlar. 

Bunlardan ilk akla gelen, çatışma bölgelerinden kaçma yani zorunlu göç durumudur. Televizyon 

ekranlarında ve sosyal medyada ilk karşımıza çıkan görüntüler, dünyanın dört bir köşesinde 

yaşanan silahlı çatışmalar ve savaşlardan kaçan insanlar özellikle kadın, çocuk ve yaşlılardır. 

Peki çatışma ve savaştan kaçanlar nerelere gitmektedir? Varış noktalarında güvenliklerini 

sağlayabiliyorlar mı? Hangi koşullar altında yaşamaktadırlar? Savaş ve çatışmalar bittikten 

sonra geldikleri yerlere geri dönüyorlar mı? Güvenlikleştirme kavramı pozitivizmin temel 

sorusu olan “güvenlik nedir?” sorusuna cevap vermek yerine “güvenlik tehditleri hangi süreçler 

sonucunda inşa edilmektedir?” sorusuna cevap bulmayı amaçlamaktadır.  

 Bu çalışmada genel olarak, silahlı çatışmaların uluslararası göç olgusuna etkisi ele 

alınmaktadır. İlk olarak, göç olgusuna yönelik terminoloji özellikle sığınmacı, göçmen, mülteci 

ve ülkesinde yerlerinden edilmiş kişiler (IDP) gibi kavramlar açıklanmıştır. İkincisi, genel 

çerçevede iç çatışmalar açıklandıktan sonra iç çatışmalar ve göç ilişkisi incelenmiştir. 

Üçüncüsü, son yıllarda uluslararası teoriler ve uluslararası güvenlik çalışmalarında önemli yere 

sahip olan güvenlikleştirme kavramı okuyuculara güvenlikleştirme ve göç kavramları üzerine 

analizler yapılarak sunulmuştur. Dördüncüsü, göçün güvenlikleştirmesi üzerinde durulduktan 

sonra Türkiye özelinde kısa bir inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak, göç olgusunun hem nedeni 

hem sonucu olan iç çatışmaların oluşumu yanında güvenlikleştirme çerçevesinde incelenmesi 

yerinde olacaktır. Özellikle iç çatışmalar, göç, güvenlik ve güvenlikleştirme alanlarının 

birleştiği noktada ortaya çıkan yeni ve gelişen çeşitli yaklaşım, sorunsal, metotlar ve 

paradigmaların çok disiplinli ve disiplinler-arası bakış açısı ile ele alınmasının gerekliliğine 

vurgu yapılmaktadır.  

 Göçün güvenlikleştirilmesi olgusu, Amerika’da 11 Eylül Saldırıları sonrası güncel politika 

konusu olmuştur. 2000’li yıllarda Madrid ve Londra’da yaşanan terörist saldırılar sonrası göçün 
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güvenlikleştirilmesi süreci hızlanmıştır (Gerard, 2014, 42). Son on yıl içinde ise özellikle Suriye 

Krizi sonrası, sınırlardan düzensiz girişler, yasadışı göç ve insan trafiği ve terörizm üçgeninde 

göçün güvenlikleştirilmesi stratejisi oluşmaya başlamıştır. Liberal kurum ve fikirler ile çok-

kültürlülüğün gerilemesi ve aşırı sağın yükselişe geçmesi göçün güvenlikleştirilmesi sürecini 

hızlandırmaktadır. Uluslararası politik içerisinde göçün güvenlikleştirilmesi güç, çıkar ve 

fikirler üçgeninde yer alan kavramların inşacı yaklaşım başta olmak üzere İngiliz ve Kopenhag 

Okullarının üzerinden eleştirel okumalar yapılarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Göçün iç 

çatışmalar bağlamında güvenlikleştirilmesi bir yandan egemenlik, devlet sistemi ve ulus-ötesi 

dinamikler öte yandan uluslararası politik ekonomi, güvenlik ve insan hakları gibi kavramların 

incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında göç çalışmaları, güvenlik çalışmaları, 

çatışma çalışmaları, barış çalışmaları ve kalkınma çalışmaları gibi disiplinlerarası yaklaşımlar 

da göç ve iç çatışmalar ilişkisini incelemektedir. 

 Göçün güvenlikleştirmesi ve iç savaş ilişkisinde Türkiye’nin rolü transformasyona 

uğramıştır. Dış politika açısından Türkiye’nin jeo-stratejik, jeo-politik ve jeo-ekonomik 

konumu, yıllarca Doğu-Batı arasında köprü metaforu ile açıklanmıştır. Fakat göçmen, göç ve 

göçmenlik çerçevesinde Türkiye için kullanılabilecek metafor günümüzde artık duvar yada 

barajdır. Güvenlikleştirme söylemi göçmenleri, sel ve dalga şeklinde tehdit olarak görmektedir. 

Avrupa kaledir. Bu kaleye çarpan dalgalar olan göçmenleri engelleyecek olan dış duvar ve baraj 

olarak Türkiye görülmektedir. Türkiye giderek başta Suriyeliler olmak üzere bölgesel iç 

çatışmalardan kaçanların köprü ülkesi olmak yerine kalıcı duvar rolü görmektedir. Bu durum 

başta Türkiye’nin toplumsal yapısı olmak üzere politik, ekonomik, kültürel, psikolojik ve politik 

anlamda kökten değişimlere yol açma potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye’de özellikle 

politikacılar ve medyanın duyarlı davranması sonucu göçün güvenlikleştirilmesi olgusu Batı’ya 

göre düşük düzeyde yaşanmaktadır. Bunun en açık göstergesi, Batı’da göçmenlik karşıtlığını 

temel politikaları haline getiren aşırı sağ parti ve hareketlerine karşın Türkiye’de göçmenlik 

karşıtı hareketlerin olmaması gösterilebilir. Bu durum göçün ters güvenlikleştirilmesine 

(desecuritization) örnektir. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının ters güvenlikleştirme 

sürecinde pozitif rol oynadıkları da söylenebilir. İlginç şekilde Türkiye, Sevr Sendromu’nu 

yeniden canlandırarak başta beka sorunu olmak üzere yeni güvenlikleştirme söylemleri 

yaratırken göç olgusunu ters güvenlikleştirilme yoluna gitmektedir.  

Anahtar Kelimeler : İç Savaş, Göç, Güvenlikleştirme, Çatışma. 

 

INVESTIGATION OF INTERNAL CONFLICT, MIGRATION, AND SECURITY 

RELATIONS 

ABSTRACT 

 The concept of migration has become one of the main issues of contemporary societies with 

the globalization process. The causes and consequences of migration are constantly changing 

and show heterogeneous features. The migration stories are part of the experiences of many 

people. As a member of the Crimean Tatar family who emigrated from Crimea to Romania, I 

have experienced the consequences of the phenomenon of migration on an individual level. As a 

result, this study is personally important for me.  

 The armed conflicts have many different consequences that affect people's lives. The first 

thing that comes to mind is forced migration that is need to escape from conflict zones. The first 

images about the armed conflicts around the world are on television and social media that the 

people especially women, children and the elderly who escaped from wars. Where do those who 
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flee from conflict and war go? Can they secure their destination? Under what conditions do they 

live? Do they return to the place they came from after the war and conflict ended? Yerine 

instead of answering main positivist question of what security is,  the concept of securitization 

aims to find the answer to the question  what the security threats are. 

 In this study, the effect of armed conflicts on the phenomenon of international migration is 

discussed. First, terminology related to the phenomenon of migration especially asylum seekers, 

immigrants, refugees and IDPs has been explained. Secondly, after the internal conflicts were 

explained in the general framework, the relationship between internal conflicts and migration 

was examined. Thirdly, the concept of securitization, which has played an important role in 

international theories and international security studies in recent years, was presented to the 

readers by analyzing the concepts of securitization and migration. Fourth, after the securitization 

of migration are analyzed, Turkey as a special case is reviewed. As a result, it will be 

appropriate to examine the migration phenomenon within the framework of securitization as 

well as the formation of internal conflicts, both the cause and the result. Particular emphasis is 

placed on the necessity of addressing various new and emerging approaches, problems, methods 

and paradigms that emerge at the junction of internal conflicts, migration, security and 

securitization from a multidisciplinary and interdisciplinary perspective. 

 After the September 11 attacks, the phenomenon of securitization of migration has become 

the current policy issue in the US. In 2000s, the securitization of migration has been accelarated 

after the terrorist attacks in Madrid and London (Gerard, 2014, 42). In the last decade, 

especially after the Syrian Crisis, the strategy of securitization of migration in the triangle of 

irregular entrances, illegal migration and human traffic and terrorism has started to emerge in 

the European political agenda. Since liberal institutions and ideas as well as multiculturalism 

has begun to decline, the rise of the far right accelerate the process of securitization of 

immigration. In international politics, it is tried to explain the concepts which are in the triangle 

of immigration security, interests and ideas by constructive approach and especially through the 

British and Copenhagen Schools via critical readings. The securitization of migration in the 

context of internal conflicts necessitates the study of concepts such as sovereignty, state system 

and transnational dynamics on the one hand and international political economy, security and 

human rights on the other.  

 The securitization of migration has transformed Turkey's role in the civil war, migration and 

securitization. In terms of foreign policy, Turkey's geo-strategic, geo-political and geo-

economic position, is described for many years by the metaphor of a bridge between the East 

and the West. Because of the current immigrant crisis, metaphors can be used for migration and 

immigration within the framework of Turkey today is wall or dam. The discourse of 

securitization sees immigrants as threats in the form of floods and waves. Europe is the castle. 

This castle has been hitted by waves to the outer wall and Turkey is seen as a dam to prevent the 

immigrants flow. In Turkey, especially politicians and media have been acting very sensitive 

about the securitization phenomenon of migration in comparison to the West. The most obvious 

indicator, which makes basic policy of opposition to the immigration are extreme right-wing 

parties and anti-immigration movements in the West have been lacking in Turkey. This is an 

example of de-securitization. Interestingly, the Sevres Syndrome helps to resurface the 

problems of survivability and permanance as a new securitization problem by blocking the anti 

rhetoric of migration. 

Keywords: Civil War, Migration, Securıtization, Conflict.  
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TÜRKİYE VE GÖÇÜN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ 

Doç.Dr. Y.Furkan ŞEN 
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ÖZET 

 İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, en genel anlatımıyla, ekonomik, toplumsal veya 

siyasal nedenlerle bireylerin ya da toplulukların bir yerleşim yerinden, başka bir yerleşim 

yerine, bir şehirden başka bir şehre, bir ülkeden başka bir ülkeye, dahası, bir kıtadan başka bir 

kıtaya gitme eylemidir. İnsanoğlunun yeryüzünde hayat bulmasıyla birlikte gerek daha insani 

koşullarda yaşama isteği gerek siyasi zorunluluklar gerekse coğrafi ve doğal şartlar, onları 

yaşadıkları yerleri terk etme zorunluluğunda bırakmıştır. Kimi daha iyi bir yaşam standardı için 

yollara düşmüşken, kimi sırf emeği karşılığında karnını doyurmak, hayatta kalabilmek için sonu 

belli olmayan bu yolculuğa çıkmıştır. Globalleşme arttıkça, ulaşım ve iletişim teknolojileri 

geliştikçe göçler de bunlarla ilintili olarak artış göstermiştir. Artık her konu gibi göç de global 

dünyanın, global sorunu olmuştur. Özellikle, Avrupa Birliği’nin (AB) genişleme sürecinde şekil 

değiştirmeye başlayan göç, Suriye’de yaşanan gelişmeler sonrasında ise kitlesel bir biçimde 

yaşanmaya başlamış ve ülkelerin önemli gündem maddeleri arasında yerini almıştır. 

 Günümüzde göç konusuyla birlikte ele alınmaya başlanan bir diğer kavram ise güvenliktir. 

Güvenlik, en basit anlamıyla, toplum yaşamında kamu düzeninin aksamadan devam etmesi, 

bireylerin korku hissiyatı olmadan güven içinde yaşamlarını sürdürebilmelerini ifade eden bir 

kavramdır. Bu açıdan güvenlik dendiğinde temel olarak (i) tehdit yokluğu, (ii) saldırı korkusu 

yokluğu anlaşılır. Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından, güvenlik kavramının genişleme ve 

derinleşme süreciyle birlikte toplumları ve devletleri ilgilendiren, uluslararası ilişkileri 

şekillendiren bir başka kavram tartışılmaya başlamıştır: güvenlikleştirme. Güvenlikleştirme, 

esasen herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmeyen, gündelik yaşama dair bir konunun bir tehdit 

haline getirilmesini ve belirli bir zaman sonra söz konusu meselenin bir güvenlik sorunu haline 

gelmesi durumunu ifade eder. Güvenlikleştirme kuramının temel argümanı, güvenliğin bir söz 

edimi olduğu ve yalnızca b r konunun b r güvenl k meseles  olarak added ld ğ  takd rde 

güvenl k sorunu teşk l ett ğ d r. Bu yaklaşımdan hareketle; uluslararası göçün artan yoğunluğu 

ve etk ler , göç konusunu ve özell kle zorunlu göçün ana unsurları olan sığınmacıları/mültec ler  

günümüz toplumları ve devletler   ç n öneml  b r gündem maddes  hal ne get rm ş; bu açıdan 

göç güvenlikleştirilmiştir. Özellikle Suriye İç Savaşı’nın tetiklediği sığınmacı hareketliliği ise 

insani yaklaşımın yanı sıra gerek bölge devletleri gerekse Avrupa ülkeleri açısından, bunu 

durdurmak ve sınırlamak amacıyla göç/güvenlik bağlamında ele alınan bir konu haline 

dönüşmüştür. Bu durum, elektronik güvenlik sistemlerinden, ulusal ve çok uluslu sınır 

güvenlik timlerine, pasaport memurlarından geri gönderme merkezlerine kadar geniş bir 

güvenlik sektörü yaratmıştır. 

 Göçün güvenl kleşt r lmes , göç olgusunun s yas , sosyal ve ekonom k boyutlarıyla ele 

alınmasından z yade, özell kle güvenl k alanında b r sorun olarak göster lmes  olarak  fade 

ed leb l r. Bu durumda göç, çeş tl  yönler yle artık kamu düzen  ya da  ç güvenl k sorunu ve 

daha sonra devlet güvenl ğ  sorunu hal ne dönüşmüş ve sonunda da jeopol t k b r konu hal ne 

gelm şt r. Türk ye’de  se göç olgusu  k  farklı açıdan güvenl kleşt r lmekted r: ( ) Düzens z Göç 

Hareketleri ve (ii) Uluslararası ve Geçici Koruma Altında bulunanlar. Güvenlikleştirme konusu 
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düzensiz göç hareketleri açısından değerlendirilecek olursa, göçün bir taraftan sınır kontrolleri 

ile birlikte bir ulusal güvenl k konusu olarak ele alındığı ve yasadışı sınır geç şler n n Türk 

kanunlarını  hlal ett ğ  kabul ed lmekte; d ğer taraftan trans t göçün AB ülkeler n  hedef aldığı 

d kkate alındığında, Türk ye’n n bu durumu önlemek adına AB ülkeler ne karşı sorumluluğunun 

ortaya çıktığı düşünülmekted r. Uluslararası ve Geç c  Koruma altında bulunanlar açısından 

güvenlikleştirme ise, özellikle Suriye İç Savaşı neticesinde kendini gösteren sığınmacı krizi 

sonrası siyasallaşma, medya, toplumdaki algı ve gerçeklik ilişkisi ile entegrasyon/uyum 

çerçevesinde tartışılan çok yönlü bir olgudur. Bu bakımdan zorunlu olarak göç etmek 

durumunda kalan bu kişiler ve güvenlik ilişkisi, günümüz toplumları açısından üzerinde 

hassasiyetle durulması gereken bir konu olarak kendini göstermektedir. 

 Bu bildiri kapsamında, temel olarak göç olgusunun kamu düzeni çerçevesinden nasıl 

güvenlikleştirildigi ele alınmıştır. İlk olarak göç ve kamu düzeni ilişkisi açıklanmış, ardından 

Soğuk Savaş sonrası anlam kayması yaşayan “güvenlik” ve onun bir getirisi olarak 

“güvenlikleştirme” kavramları kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelenmiştir. Devamında, 

özellikle evrensel bir hak olarak kabul edilen sığınma ya da iltica çerçevesinde göç kavramının 

nasıl güvenlikleştirildiği; Türkiye’de bu durumun ne şekilde gerçekleştiği tartışılmıştır. Daha 

sonra, devlet güvenliği/insan güvenliği ikilemi çerçevesinde göç hareketlerine yönelik 

yaklaşımlar ele alınmış ve özellikle Suriye İç Savaşıyla birlikte yaşanan zorunlu insan 

hareketliliği, göç ve güvenlik ilişkisi kapsamında değerlendirilerek, çözüm noktasında 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Zorunlu Göç, Güvenlikleştirme, Göçün Güvenlikleştirilmesi, Suriyeli 

Sığınmacılar. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND SECURITY IN THE 

FRAMEWORK OF THEORETICAL APPROACHES: TURKEY AND THE 

SECURITIZATION OF MIGRATION 

ABSTRACT 

 The concept of migration, which is as old as human history, in its most general definition is 

the act of individuals/communities going from one settlement, one city, one country or one 

continent to another due to economic, social or political reasons. As people found life on earth; 

the desire for more humane conditions, political reasons, and both natural and geographical 

conditions compelled them to relocate. Some took this journey without a definite end to find 

better living conditions, some to feed themselves or some to simply survive. As globalization 

increased, and transportation and communication technologies prospered, migration rates also 

increased. Just like every other issue, migration is now also a global issue/problem of the global 

world. Migration, which in particular started to transform as the EU started to expand, began to 

occur in masses following the situation that escalated in Syria and it has now become a 

substantial agenda for many countries. 

 Increased volume and effects of cross border migration placed the subject of migration and 

especially irregular migration, into the top agenda topics for today’s communities and states. 

Today, human movement that had been always received as normal and usual are being 

associated with safety and security. States that are on the migration route are taking 

measures/precautions to stop and/or limit the irregular migration, which was triggered by the 

refugee movements after the Syria conflict. This situation has created a wide security sector 
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such as; electronic security systems, national and multi-national border security task forces, 

passport officers and removal centers. 

 We may refer to many schools engaged in the improvement of new approaches about 

security and transformation of the definition of security. However, Copenhagen School is the 

one which gives a new point of view to security studies by putting the humanitarian approach to 

the center. According to this school, security issues are not an issue that are caused by objective 

and real existential threats. Issues do not pose a threat to security by themselves, on contrary, 

they became securitized by actors. According to this point of view, various actors are 

constructing the definition of the security, creating the threats in this construction process and 

finally they are using it as an instrument of the power. Migration management is just one area 

where securitization is implemented. Securitization of migration could be defined as a 

demonstrated issue in the security area, rather than defining it from political, humanitarian, 

social and economic aspects. Migration management in Turkey is securitized in two different 

ways; (i) Irregular/Illegal Migration Movements (ii) Refugees. To assess’ securitization from 

the angle of irregular migration movements; migration is received as a national security issue 

with regards to management of borders and also violation of Turkish Law’s due to illegal border 

crossings. On the other hand; taking it from the angle that transit migration is targeting the 

European Union (EU) states, then it is assumed as an issue of Turkey’s responsibility towards 

the EU States. 

 This study mainly focuses on the securitization of migration from the public order 

perspective. Firstly, migration and public order terms are explained then the term “security” 

which actually had a semantic shift after the Cold War and the concept “securitization” as its 

return are explained via institutional approaches. Flowingly, the study looked into migration, 

from asylum perspective - which is a universal human rights, and how it is securitized and how 

this has occurred in Turkey. Approaches on migration movements are discussed in the dilemma 

of state and human security and the forced migration movements due to conflict in Syria is 

discussed in view of Turkey’s migration and security relationship and recommendations for 

solutions are included in the study. 

Keywords: Migration, Forced Migration, Securitization, Securitization of Migration, Syrian 

Asylum Seekers. 
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MİSAFİRPERVERLİK VE SINIR GÜVENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE AVRUPA 

BİRLİĞİ’NİN MÜLTECİLERE BAKIŞI 

Şeyma TOK 

İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, seymatok@hotmail.com 

ÖZET 

 Misafirperverlik kavramı, uluslararası ilişkiler disiplininde etik konusu içerisinde incelenmektedir. 

Kavram birçok düşünür tarafından pozitif ve negatif yönleri ile ele alınmıştır. Bu çalışmada 

misafirperverlik kavramı, Immanuel Kant’ın Ebedi Barış Üzerine Felsefi Bir Deneme metninde geçen 

“misafirlik hukuku” kavramından ele alınacaktır çünkü 1951 Mülteci hukukunu düzenleyen Cenevre 

Sözleşmesi de Kant’ın misafirperverlik hukukuna dayanmaktadır. Kant misafirperverliği bir hak olarak 

ele almış ve evrensel bir misafirperverlik önermiştir. Fakat kriz dönemlerinde, misafirperverlik hukuku 

yerini tehdit algılamalarına ve güvenlik kaygılarına bırakmaktadır. Dışarıdan gelen ve dönüşümü temsil 

edenin, yerleşik olan ve düzeni temsil edeni tehdit etmesi devletlerin sınırlarını yükseltmelerine ve sınır 

kontrolünü arttırmalarına neden olmaktadır.  

 Bu durumda, sınır güvenliği ve kontrolü, misafirperverlik hukukunun önüne geçen bir olgu olarak 

ortaya çıkmaktadır. 2015 itibariyle, İkinci Dünya Savaşından sonra en büyük yer değiştirme yaşanmış 

ve transit ülkelerde bulunan sığınma talep eden göçmenler yoğun bir akım ile Avrupa Birliği kapılarına 

dayanmıştır. Bu kriz, Avrupa’da göçün güvenlik konusu olarak ele alınması eğilimini arttırmıştır. Bu 

tarih itibariyle, AB devletleri, bu büyük mülteci baskısını yönetmek için göç konusunu gündeminin en 

üst sıralarına alarak uzun yıllardır oluşturdukları göç politikalarını yenileme, arttırma ve iyileştirme 

konusunda kararlar almışlardır. Göçmen krizi, AB politikaları için önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu 

dönemde, içeride artan göçmen karşıtlığı, karar alıcıların üye devletlerarasında ayrılığa yol açan farklı 

yaklaşımları, güvenlik ekseninde ele alınan göç politikaları göze çarpmaktadır. Göç ile mücadele olarak 

adlandırılan süreçte ise, misafirperverlik hukuku yerine sınır güvenliğinin ön planda tutulduğu 

gözlemlenmektedir.  

 Çalışma temel olarak, Avrupa Birliği’nin uzun yıllardır izlediği göç politikası ile dış sınırlarına iki 

katmanlı bir duvar çekerek kendi sınır güvenliğini sağladığını savunmaktadır. Buna göre, birinci katman 

kendi sınır ülkelerinden başlayarak çit ve duvarlar ile oluşmaktadır. İkinci katman ise, Birliğe üye 

olmayan ülkelerle yapılan anlaşmalar sayesinde mültecileri dış sınırlarının ötesinde tutmaktadır. Mülteci 

baskısının, AB’nin dış sınırlarını zorladığı zamanlar ise Birliğe üye devletlerarasında sınırların ortaya 

tekrardan çıkması tartışma konusu olmakta ve Birliğin varlığına tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, 

düzeni tehdit eden mülteciler, misafirperverlik kavramının içerisinde barınan negatif anlamı ile bir başka 

deyişle yabancı ve öteki olan anlamı ile ele alınmaktadır. Kavramın bu anlamıyla yüklü olması ise 

Avrupa kalesini korumaya yönelik bir göç politikasına neden olmaktadır.  

 Bu bağlamda, çalışma, öncelikle misafirperverlik ve sınır güvenliği kavramlarını birbirine zıt iki 

kavram olarak ele almaktadır ve Avrupa Birliği’nin mültecilere karşı geliştirdiği ortak söylemi bu 

kavramlar çerçevesinde incelemektedir. Bu kapsamda, misafirperverlik kavramının içerisinde 

barındırdığı negatif anlamı ortaya çıkaran düşünürlerin görüşlerine yer verilmektedir. Böylelikle, 

mültecilere karşı oluşan misafirperverlik söyleminin gerçekte taşıdığı çelişkiler ortaya konmaktadır. Bu 

çerçevede, bu çalışma “bir ulus-üstü aktör olarak Avrupa Birliği’nin mültecilere yönelik politikaları 

misafirperverlik hukuku açısından ne şekilde değerlendirilebilir?” sorusuna bir cevap aramaktadır. 

 Sorunun cevabına ulaşabilmek için öncelikle, Avrupa Birliği ülkelerinin mülteciler konusunda ortak 

bir bakış açısı geliştirmek için düzenledikleri toplantılara ve bu toplantılardan çıkan sonuçlara 
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odaklanılacaktır. Bunun için, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu’ndan çıkan 

kararlar incelenecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği üye devletlerinin liderlerinin söylem ve eylem düzeyinde, 

mültecilere karşı yaklaşımları ele alınacaktır. Çalışma, Avrupa Birliği’nin uzun yıllardır oluşturduğu göç 

politikalarını genel çerçevesiyle vermekle birlikte özellikle 2015 Göç Krizi sonrası politikaları 

değerlendirecektir. Çalışmada yukarıda bahsedilen birincil derece kaynakların yanında, ikincil derece 

kaynaklar olarak makalelerden de faydalanılacaktır. Çalışmanın amacı, Avrupa Birliği’nin göçmen 

politikalarına kavramsal bir çerçeve çizmek ve Avrupa kalesi politikası ile oluşturulan çift katmanlı sınır 

güvenliğine dikkat çekmektir. Böylelikle, misafirperverlik kavramı sınır güvenliği kavramı ile 

kazınarak, içerisinde bulunan negatif anlam ortaya çıkartılacaktır. 

 Sonuç olarak, sığınma talebinde bulunan göçmenler Avrupa’nın ötekisi olarak daha gözükür bir hal 

almaktadırlar. Dışarıdan gelen, misafirperverlik hukuku çerçevesinde değil ulusal güvenlik çerçevesinde 

ele alınmaktadır. Mültecilik ve sığınmacılığın bir güvenlik meselesi haline gelmesi ise sığınma 

talebindeki göçmenlerin suçlu olarak görülmesine yol açmaktadır. Robin Schott’un iddia ettiği gibi, 

çağımızın misafirperversizliği ise yer değiştirmek zorunda kalmış bireylerin maddi ve manevi olarak 

sömürülmesi üzerinden gerçekleşmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Misafirperverlik Hukuku, Immanuel Kant, Sınır Güvenliği, Avrupa Birliği Göç 

Politikaları. 

 

VIEW OF EUROPEAN UNION TOWARDS REFUGEES IN THE CONTEXT OF 

HOSPITALITY AND BORDER SECURITY 

ABSTRACT 

 In the discipline of international relations, concept of hospitality is studying under the subject of 

ethic. The concept with its positive and negative aspects has been discussed by lots of philosophers. In 

this study, concept of hospitality is approached by addressing “right to visit” in Immanuel Kant’s text 

Toward Perpetual Peace: A Philosophical Sketch because Geneva Convention which issues 1951 

Convention relating to Status of Refugee is also based on Kant’s right to visit. Kant approached 

hospitality as a right and proposed a universal hospitality. However, in crisis periods, right to visit gives 

place to threat perceptions and security concerns. Becoming a threat of foreigner who represents change 

for resident who represent order leads states to enhance their borders and increase their border controls. 

 In this situation, border security and control come into view as a fact that precludes concept of right 

to visit. By year of 2015, the biggest displacement after World War II has been happened and refugees 

who live in countries of transit have threatened European Union to get with an extensive flow. This 

crisis increased tendency that migration is approached as a security issue in Europe. From this date on, 

states of EU have taken resolutions about renewal, restoration and enhancing of migration policies to 

manage these huge migratory pressures by putting migration issue on top of the agenda. The migration 

crisis has become an important factor for policies of EU. In this period, increasing anti-immigrant 

tendency inside the Union, different approaches of decision makers that lead to divergence between 

member states, migration policies based on security attract the attention. In the process that can be called 

as struggle to migration, it is observed that border security is prioritized instead of right to visit. 

 The study basically argues that European Union has ensured its border security by building a double 

layer wall through its migration policy that has been pursued for many years. Accordingly, first layer is 

formed as a consequence of states’ hedges and walls in borders of the Union. Second layer keeps 
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refugees cross-border of the Union due to agreements with non-member states. When refugee pressure 

forces external border of the EU, member states discuss reappearing of borders in Schengen area and 

this situation poses a threat for existence of the Union. Therefore, refugees who threaten order are 

approached in negative meaning of hospitality that is to say meaning of foreigner and “other”. 

Hospitality that has also a negative meaning caused emergence of a migration policy towards to protect 

fortress Europe. 

 In this regard, the study firstly handles hospitality and border security as incompatible concepts and 

analyzes EU’s common discourse over refugees in the context of these concepts. Within this 

framework, philosophers’ thoughts that uncovered negative meaning of concept of hospitality are 

included. Thus, contradictions within hospitality discourse towards refugees are propounded. In this 

sense, the study seeks an answer for the question that “In what way policies of European Union towards 

refugees are evaluated in terms of right to visit?”  

 In order to address the question, primarily, meetings that are organized by European Union states to 

develop a common perspective about refugee issue and their consequences will be focused. Because of 

this, decisions of European Council and European Commission will be analyzed. Moreover, approaches 

of member states’ leaders towards refugees will be handled in the levels of discourse and action. 

Although the study will present general framework of EU’s migration policy that has occurred for many 

years, it will especially evaluate policies after 2015 migration crisis. In addition to primarily sources that 

are mentioned above, the study will also benefit from articles as secondary sources. Aim of the study 

forms a conceptual framework for European Union’s migration policies and remarks double layer 

border security that is constituted due to fortress Europe policy. Thus, concept of hospitality will be 

engraved through concept of border security therefore negative meaning of hospitality will be come in 

sight.  

 In conclusion, refugees have become more visible as “other” of Europe. Foreigner is not approached 

in the context of right to visit rather it is approached in the context of security. Securitization of 

migration causes that refugees are perceived as criminal. As claimed by Robin Schott, inhospitality of 

our age occurred by being exploited, materially and morally, individuals who are forced to replace. 

Keywords: Right of Hospitality, Immanuel Kant, Border Security, Migration Policies of European 

Union. 
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FOURTH SESSION/DÖRDÜNCÜ OTURUM  

20.09.2019 Friday/Cuma  09:00 - 10:30 

BİR ULUSLARARASI GÜVENLİK MESELESİ OLARAK DİPLOMATİK TANIMA: 

KOSOVA, ABHAZYA VE GÜNEY OSETYA ÖRNEKLERİ 

Doç.Dr Göktürk TÜYSÜZOĞLU 

Giresun Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, gktrkt@gmail.com 

ÖZET 

 Bir devletin diplomatik olarak tanınması hususu günümüz devletlerarası ilişkilerini ilgilendiren en 

önemli sorunlardan biridir. Uluslararası hukuk, diplomatik tanımaya ilişkin belli kriterler ortaya koymuş 

olmasına karşın, bu kriterlerin her durumda nesnel bir karşılık bulduğu söylenemez. Nitekim devletlerin 

bağımsızlaşması süreci, her örnekte aynı şekilde gerçekleşmemektedir. Uluslararası hukukta tanımanın 

kurucu değil ve yalnızca açıklayıcı bir eylem olduğuna ilişkin bir yaklaşım bulunmaktadır. Yani bir 

toplumun, belli bir toprak parçası üzerinde bağımsız bir devlet kurmasının, o toplumun iradesiyle 

gerçekleştiği ve bu durum başkalarınca tanınmasa dahi, bahsedilen bölgede kurulan yapının varlığının 

yadsınamayacağı ortadadır. Ne var ki, bu yapı tanınıp, onunla ilişki kurulmadığı müddetçe, devlet olarak 

belirmiş bu siyasal varlığın uluslararası meşruiyeti sağlanamamaktadır. Zaten bağımsızlığını ilan ederek 

kurulan her devletin en önemli işlevi, öncelikle bu bağımsızlığın diğerleri tarafından tanınmasını 

sağlamak ve derhal bu bağımsızlığın en temel meşruiyet kaynağı olan BM'ye üyelik şeklinde 

belirmektedir. Diplomatik tanımaya ilişkin kurallar, genel-geçer manada ortaya konmuş olsa da, siyasal 

sebeplerden dolayı tanıma işlevinin yürürlüğe sokulmadığı durumlar da ortaya çıkmaktadır. Bu siyasal 

sebepler, bağımsızlaşan yapının iç yapısından kaynaklandığı gibi, onu tanımak istemeyen devlete ilişkin 

tarihsel, sosyo-kültürel sorunlar ve başkaca uluslararası sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Ne var ki, 

bu durum, tanınmayan devletin varlığını ortadan kaldırmamakta ve onu tanıyanlar ile tanımayanlar 

ekseninde ikili ve çok taraflı ilişkiler özelinde büyük çaplı sorunların doğmasına da yol açmaktadır. Hiç 

kuşkusuz, bu sorunlar da hem tanınmayan ülke içerisinde hem tanımayan ülke ile o yapı arasında hem 

de o ülkeyi tanıyanlar ve tanımayanlar arasında büyük çaplı sorunların ve güvenlik risklerinin ortaya 

çıkmasını beraberinde getirmektedir. Self-determinasyon ilkesinin içeriğine ve uygulamasına dönük 

belirsizlik, diplomatik tanıma hususundaki sorunu tüm yönleriyle betimlemektedir. Bu durum, özellikle 

Soğuk Savaş sonrasında belirgin bir biçimde ortaya çıkmış durumdadır. Özellikle eski Doğu Bloku ve 

Sovyet coğrafyasında beliren ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlık talepleri ve bu taleplerin kabulüne ilişkin 

olarak diğer devletlerin kararları üzerinde de fazlasıyla etkide bulunabilen küresel ve bölgesel güçlerin 

tavırlarını dikkate almak gerekmektedir. Bu minvalde de eski Yugoslavya'dan arda kalan Kosova ile 

SSCB döneminden bugünlere devredilmiş Abhazya ile Güney Osetya'nın siyasal statülerine ilişkin 

mesele, bu bölgelerin bulunduğu coğrafyada ve benzer sorunlarla karşı karşıya kalınan bölgeler özelinde 

çatışma riskinin yükselmesine ve sürekliliğine etki etmektedir. Çalışmada öncelikle diplomatik 

tanımanın içeriği ve niteliği özelinde değerlendirmelerde bulunulacaktır. Sonrasında ise tanımaya ilişkin 

kararın, siyasal süreçler ve faktörlere olan bağımlılığı değerlendirilecektir. Bugün itibarıyla uluslararası 

sisteme egemen olan rekabet ve kutuplaşmanın, benzer görünümlere haiz farklı bölgeler ve aktörler 

özelinde ne yönde farklılaşabileceği de çalışmanın altını çizeceği ana fikir olarak ortaya konacaktır. Bu 

bölgelerin genel itibarıyla sistemsel anlaşmazlık ve rekabetin yoğunlaştığı kırılma noktalarında 

konumlanması gerçekliği de Kosova, Abhazya ve Güney Osetya örnekleri üzerinden 

değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası tanıma, Self-determinasyon, İç Savaş, Yugoslavya, SSCB.  
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DIPLOMATIC RECOGNITION AS AN INTERNATIONAL SECURITY ISSUE: 

EXAMPLES OF KOSOVO, ABKHAZIA AND SOUTH OSSETIA 

ABSTRACT 

 Diplomatic recognition is one of the most important issues concerning the inter-state 

relations. While international law has introduced certain criterias for diplomatic recognition, it 

cannot be said that these criterias have provided an objective response. In fact, the process of 

independence is not the same in every case. There is an approach to recognition in international 

law that is not a founder and is merely an explanatory action. In other words, it is evident that 

the existence of a structure established in the mentioned region cannot be denied even if a state 

is founded by the will of that society and it is not recognized by others. However, as long as this 

structure is not recognized, the international legitimacy of this state cannot be ensured. The most 

important function of every state, which has already been established by declaring its 

independence, firstly is to ensure the recognition of this independence by others and 

immediately become a member of the UN, which is the most fundamental source of legitimacy 

of this independence. While the rules on diplomatic recognition have been introduced in general 

terms, there are cases when recognition function has not been put into effect for political 

reasons. These political reasons may be due to historical, socio-cultural and other international 

reasons, as a result of the internal structure of the independent state. However, this situation 

does not eliminate the existence of the unrecognized state and leads to big problems in terms of 

bilateral and multilateral relations on the axis of those who recognize it and those who do not. 

Undoubtedly, these problems bring the emergence of large-scale problems and security risks 

between those who recognize that country and those who do not. The uncertainty about the 

content and application of the self-determination principle depicts all aspects of the issue of 

diplomatic recognition. This is especially evident after the Cold War. It is necessary to take into 

account the attitudes of global and regional powers, which may have a profound influence on 

the decisions of independence of the separatist regions that emerged in the former Eastern Bloc 

and the former Soviet geography and the decisions of other states regarding the acceptance of 

these demands. In this regard, the issues of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia influence the 

risk and the continuity of conflict where these regions are located in the face of similar 

problems. In the study, firstly, the content and nature of diplomatic recognition will be 

evaluated. Then, the decision on recognition will be evaluated in relation to political processes 

and factors. The main idea that the competition and polarization, which dominates the 

international system as of today, can be different in terms of different regions and actors with 

similar views. The fact that these regions are generally located at the breaking points where 

systematic disagreement and competition are concentrated will be evaluated through the 

examples of Kosovo, Abkhazia and South Ossetia. 

Keywords: Diplomatic Recognitin, Self-Determination, Civil War, Yugoslavia, USSR.  
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ULUSLARARASI NİTELİKTE OLMAYAN SİLAHLI ÇATIŞMALARDA İŞLENEN 

SAVAŞ SUÇLARI VE TÜRKİYE’NİN ROMA STATÜSÜ İKİLEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERHAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, zeyneperhan@karatekin.edu.tr 

ÖZET 

 2002 yılında yargılama yetkisini kullanmaya başlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi, hem 

uluslararası silahlı çatışmalarda hem de uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda 

işlenen savaş suçu faillerinin yargılanması gerekliliğini, Roma Statü’sünün 8. Maddesinde 

hüküm altına almıştır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok devlet uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatışmalarda işlenen savaş suçlarına yönelik sivillerin yargılanmasını, devletin 

içişlerine karışmak anlamına geldiğini bildirmiş ve savaş suçunu düzenleyen 8. Maddenin ikinci 

kısmını kabul edilemez bulmuştur. Ancak kabul etmek gerekir ki, değişen dünya düzeni, devlet 

dışı aktörlerin silahlı çatışmalardaki rolü, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda 

meydana gelen yüksek oranlı sivil ölümleri, bu tür çatışmalarda işlenen savaş suçlarının 

soruşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. 

 Her ne kadar savaş suçu işleyen sivillerin yargılanması zorunlu olsa da, uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatışmaların Roma Statüsünde ki tanımı, önceki düzenlemelerde bu tür 

çatışmalar için gerekli olan şartları azaltarak uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışma 

oluşum eşiğini oldukça düşürmüştür. Örneğin 1949 Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. Madde, 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmaları, yalnızca uluslararası silahlı çatışmanın zıt 

anlamlısı olarak hüküm altına almış ve herhangi bir tanımlama yapmamıştır. 1949 Cenevre 

Sözleşmelerine Ek Protokol II, ana sözleşmelerin aksine, uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatışmaları tanımlayarak koşullarını da belirtmiştir. Buna göre Ek Protokol II’de;  

“Yüksek sözleşmeci bir tarafın (devletin) toprağında, taraf devletin silahlı güçleri ile muhalif 

silahlı güçler veya sorumlu bir komuta altında, devamlılık arz eden ve planlı askeri harekâtlar 

yürütmeyi ve bu protokolü uygulamayı mümkün kılacak şekilde bu ülkenin toprağının bir 

parçasında denetimi elinde bulunduran diğer örgütlü silahlı gruplar arasında cereyan eden tüm 

silahlı çatışmalara uygulanır” denmektedir.  

 1998 yılında tamamlanan Roma Statüsü ise, 1977 tarihli Ek Protokol II’den farklılık 

göstermektedir. Zira Roma Statüsü madde 8(2)(e)  

“Bir devletin toprakları dahilinde, hükümet kurumları ile organize silahlı gruplar arasında ya 

da bu grupların kendi aralarında meydana gelen uzun süreli silahlı çatışmalarda uygulanır.” 

Görüldüğü üzere Roma Statüsü; Ek Protokol’ün aksine, devletle çatışma halinde olan organize 

silahlı grupların, devlet topraklarının bir kısmını kontrol altında tutması gerekliliğini ortadan 

kaldırmıştır. Kanaatimizce, Roma Statüsünde bahsedilen ‘organize silahlı grup’ ibaresi ile Ek 

Protokolün ‘sorumlu bir komuta altında’ ifadeleri ayni olguyu ifade etmektedir. Bu nedenle 

diyebiliriz ki, toprak denetimi zorunluluğunun ortadan kaldırılması, Roma Statü’sünün 

uluslararası nitelikte olmayan silahla çatışmanın meydana gelmesi için gerekli olan eşiği 

düşürdüğü temel noktadır.  

 Bazı uluslararası hukukçular, bu durumun uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar ile 

terörle mücadele kavramını birbirine yakınlaştırdığını, hatta bazı durumlarda bu iki olgunun 

kesişebileceğini belirtmektedirler
1
.
 
Başka bir ifadeyle, terörist gruplar, organize silahlı güçler 

                                                           
1 Rona, G. (2004). When is a war not a war? – The proper role of the law of armed conflict in the ‘global war on 

terror’. (Available at: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5xcmnj.htm ; Accessed: 8.3.2016.) 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5xcmnj.htm
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olarak hareket edebildikleri takdirde, uluslararası nitelikti olmayan silahlı çatışmanın tarafı 

olabileceklerdir
2
. Böylelikle terörist grupların terör eylemleri, terör suçu olarak devletin iç 

meselesi olacak ve egemen olan devlet bu kişilere kendi iç hukukuna göre yargılayabilecektir.
 

Ancak organize olmuş terörist grupla, uzun sureli bir çatışma ortamı varsa, uluslararası nitelikte 

olmayan silahlı çatışma olarak yorumlanabilecek ve Roma Statüsü altında bu tür silahlı 

çatışmalarda işlenen savaş suçları failleri Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 

yargılanabilecektir.  

 Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf olmamıştır. Roma Statü’sünün oluşum 

sürecine iştirak eden Türk heyeti, uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen 

savaş suçu yerine, terör suçlarının kapsam içine alınmasını istemiştir. Türk heyetinin 

uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda işlenen savaş suçlarının Roma Statü’sünün 

kapsamı içine alınmasına yönelik çekinceleri anlaşılabilir niteliktedir. Zira Roma Statüsünün 

eşiği düşüren tanımı ve uluslararası hukukçuların son tartışmaları, Türkiye’nin terör örgütü PKK 

ile olan mücadelesini, terörle mücadele olarak değil, uluslararası nitelikte olmayan silahlı 

çatışma olarak değerlendirilme riskini de taşımaktadır.  

 Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Uluslararası Ceza 

Mahkemesine taraf olması halinde, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütü ile 

olan mücadelesinin farklı değerlendirilme riski ve değerlendirmelerin olası sonuçlarının 

uluslararası ceza hukuku altında, ‘devlet güvenliği olgusu’ ışığında analiz etmektir. Her ne 

kadar uluslararası hukukçuların çoğunluğu, terör örgütlerinin silahlı çatışma tarafı olmayacağını 

ifade etse de, silahlı çatışmaların değişen doğası, değişen ve gelişen insancıl hukuk bu tür bir 

analizin literatürde bulunması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar, Terör ve Terör Suçları, Roma 

Statüsü, Türkiye,  PKK Terör Örgütü. 

 

WAR CRIMES COMMITTED IN NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT AND 

TURKEY’S DILEMMA IN INTERPRETING WAR CRIMES IN THE ROME 

STATUTE 

ABSTRACT 

 The International Criminal Court (ICC) has started to use its jurisdiction since 2002. 

Regarding Article 8 in which war crimes have been regulated, the Court prosecutes criminals 

who commit war crimes in international and non-international armed conflict. However, as well 

as Turkey many states rejected this regulation. These states asserted that the Court should not 

practice its jurisdiction over war crimes committed in non-international armed conflict, if it 

does, it could be interpreted as interference in the internal affairs of states. However, it should 

be noted here, the new world order, effective role of non-state organisation and high number 

of civilian casualties in non-international armed conflict have prompted international 

community to prosecute the individuals who committed war crimes in this kind armed conflict.   

 The prosecution of war criminals seems necessary; however, compare to previous 

regulations, the definition of non-international armed conflict in the Rome Statute reduces the 

threshold for a non-international armed conflict. For instance, Article 3 common to the Geneva 

Conventions of 1949 does not define non-international armed conflict; it only refers to concept 

of non-international armed conflict. Following the 1949 Geneva Conventions, Additional 

                                                           
2 Ibid.  
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Protocol II to the Geneva Conventions Article I refers to the context of non-international armed 

conflict as follows:  

…[ conflicts] which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed 

forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible 

command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out 

sustained and concerted military operations and to implement this Protocol. 

 However, the Rome Statute differentiates from Additional Protocol II concerning the 

definition of non-international armed conflict. The definition provided under Article 8(2)(f) 

states:  

It [Paragraph 2 (e)] applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when 

there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed 

groups or between such groups. 

 As seen, the context of Article 1(1) of Additional Protocol II stipulates that armed groups 

have to exercise control over territory; yet, the Rome Statute does not involve such necessities. 

Thus, for both- the Rome Statute and the Additional Protocol II- armed groups should be 

organised, but for the Rome Statute; dissident forces will not be required to control over 

territory in order for war crimes committed in the conflict to fall within the jurisdiction of the 

ICC. This is the focal point in which the threshold for non-international armed conflict has been 

reduced by the Statute of the ICC.  

 Some international lawyers assert that reducing the threshold for non-international armed 

conflict could make this concept closer to war against terrorism. As according to Rona a fight 

against terrorism has multidimensional features, and thus combating terrorism may sometimes 

amount to an armed conflict
3
.
 
However, if combating terrorism does not reach that level, then 

national and international criminal and human rights laws will be applicable to the situation. In 

this sense, if clashes reach that level, the Court may prosecute the criminals who committed war 

crimes in non-international armed conflict.  

 Turkey is not party to the Rome Statute. However, if Turkey ratifies the Rome Statute, the 

ICC may define the clashes between terrorist group PKK and the Turkish government as a non-

international armed conflict. This is because it is argued that there is an ongoing clash between 

the terrorist group PKK and the Turkish government. The Turkish government argues that the 

conflict does not meet the threshold for the application of Common Article 3. Thus, for the state 

authorities, it is not a non-international armed conflict. Turkey has asserted that the conflict is a 

domestic matter, because its military operations revolve around the concept of counter-

terrorism. For this reason, the crimes allegedly committed in this conflict should be dealt with 

by national courts.  

 In the light of above given information, the aim of this study is analysing Turkey’s war on 

terrorism under the Rome Statute. I aim to see whether the Court may interpret the situation as a 

non-international armed conflict. Following that I aim to analyse the potential interpretation of 

the Court in the light of ‘state security’. The reason of taking this research is the lack of 

comprehensive work in the relevant literature.  

Keywords: Non-İnternational Armed Conflict, Terror And Terror Crimes, Rome Statute, Turkey, 

Terrorist Organisation PKK (Kurdish Workers’ Party).   

                                                           
3 Rona, G. (2004). When is a war not a war? – The proper role of the law of armed conflict in the ‘global war on 

terror’. (Available at: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5xcmnj.htm ; Accessed: 8.3.2016.) 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5xcmnj.htm
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AVRUPA HUKUKUNDA ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI VE MİLLİ 

GÜVENLİK/KAMU GÜVENLİĞİ SINIRLAMALARI 

Dr.Öğr.Üyesi Feyza BAŞAR 

İstanbul Gedik Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, feyzabasar@hotmail.com 

ÖZET 

 Günümüzde, modern demokratik devletler tarafından insan haklarının en yüksek değer 

olduğu ve bu hakların korunmasının devletlerin hem iç hem de dış politikaları bakımından 

öncelik taşıması gerektiği evrensel düzeyde kabul edilmektedir. Dolayısıyla, insan haklarının 

korunmasını garanti altına almaya yönelik mekanizmalar da yine devletler tarafından 

oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılından kabul edilen 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Konseyi tarafından 1953 yılında kabul edilen 

İnsan Hakları ve Temel Özgürlerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi), Avrupa Konseyi tarafından 1961 yılında kabul edilen Avrupa Sosyal Şartı, 1966 

tarihli Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Avrupa Birliği tarafından 

2000 yılında kabul edilen ve Lizbon Antlaşması’nın 2009 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte 

hukuki bağlayıcılık kazanan Temel Haklar Şartı insan haklarının korunmasına yönelik 

mekanizmalar içeren en önemli hukuki belgeler olarak sayılabilecektir.  

 İnsan Hakları bütüncül bir yaklaşımı gerektirmektedir. Çünkü bütün insan hakları evrensel, 

bölünmez, birbirine bağlı ve birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle de devletlerin meydana 

getirdikleri uluslararası kurumların insan haklarını küresel boyutta, eşitlik ve bütüncül bir temel 

üzerinden garanti altına alması gerekmektedir. Özel hayata saygı hakkı da insan hakları 

mekanizmasının ayrılmaz bir parçasıdır ve mülkiyet dokunulmazlığı, düşünce, vicdan ve din 

özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yazışmaların gizliliği, yaşam hakkı gibi diğer pek çok temel insan 

hakkıyla da yakından ilgilidir. Devletlerin büyük çoğunluğu özel hayatın gizliliğini anayasal 

düzeyde korumaktadır. Buna ilave olarak son yıllarda özel hayatı ve kişisel verilerin gizliliğini 

korumak için ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok hukuki düzenleme yapılmıştır. Örneğin, 

1995 yılından kabul edilen Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Avrupa Birliği Direktifi, 

Avrupa Birliği’nde kişisel verilen korunması için uygulanması gereken temel prensipleri 

belirlemiştir. Benzer biçimde Avrupa Konseyi kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi 

konusunda Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine İlişkin Bireylerin Korunması Hakkındaki 

Sözleşmeyi kabul etmiştir. Bu anlamda özel hayata saygı hakkının evrensel ve temel bir insan 

hakkı olduğu yönünde herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin (AİHS) “Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı” başlıklı 8. maddesi özel hayata 

saygı hakkının Avrupa hukukunun temel referans noktasını oluşturmaktadır. Buna göre herkes 

özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.  

 Teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, ekonomik krizler, sosyal sıkıntılar ve ülkeler 

arasındaki göç dalgaları nedeniyle insan hakları her geçen gün daha fazla önem kazanmakta ve 

içerik bakımından genişlemektedir. Bununla birlikte, milli güvenlik ve kamu güvenliği kaygıları 

özel hayata saygı başta olmak üzere pek çok temel hak ve özgürlüğün zaman zaman devletler 

tarafından sınırlandırılmasına neden olmaktadır. Her ne kadar insan hakları evrensel ve bir 

bütün olarak kabul edilmekteyse de milli güvenlik de her devletin varlığını devam ettirebilmesi 

için önemli bir önkoşul olarak kabul edilmektedir. AİHS’nin 8. maddesi de “bu hakkın 

kullanılmasında bir kamu makamının müdahalesi, ancak yasayla öngörülmüş ve demokratik bir 

toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç 
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işlenmesinin önlemesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir” diyerek milli güvenlik 

ve kamu güvenliğini özel hayata saygı hakkının sınırlandırılması için meşru bir kısıtlama sebebi 

olarak kabul etmiştir. 

 Bu çalışmada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, 

Avrupa Birliği’nde yapılan düzenlemeler ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında özel 

hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile milli güvenlik ve kamu güvenliğinin sağlanması 

dengesinin nasıl kurulduğu, Avrupa Mahkemelerinin bunun için hangi ölçütleri uyguladıkları 

ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Hayata Saygı, Milli Güvenlik, Kamu Güvenliği. 

 

RIGHT TO PRIVACY AND NATIONAL SECURUTY/PUBLIC SAFETY 

LIMITATIONS UNDER THE EUROPEAN LAW 

ABSTRACT 

 Today, it is universally accepted that in modern democratic states that human rights are the 

highest value and their protection is a priority of internal and external policies of the states. 

Consequently, in order to ensure the protection of these rights, the necessary mechanisms are 

created by the states themselves. In this regard, the Universal Declaration of Human Rights 

adopted by the United Nations in 1948, Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) adopted by the Council of 

Europe in 1953, the European Social Charter adopted by the Council of Europe in 1961, the 

International Covenant on Civil and Political Rights adopted by the United Nations in 1966 and 

Fundamental Rights Charter adopted by the European Union in 2000 and became legally 

binding with entering into force of the Lisbon Treaty are the most important legal documents 

creating mechanisms for the protection of human rights.  

 Human rights necessitate an integral approach. It is because all human rights are universal, 

indivisible, interdependent and interrelated. Therefore, international institutions created by the 

states have to ensure the protection of human rights on a global level, based on equality and 

integrity. The right to privacy is an integral part of the human rights mechanism and is related to 

many fundamental rights, such as the right to immunity of property; freedom of thought, 

consciousness and religion, secrecy of communication and right to life, etc. Many democratic 

states protect privacy in their constitutions. In addition to that, there have been many enacted 

many laws, regulations, international conventions to protect privacy and personal data in 

national and international level. For example, in 1995, the European Union Directive on Data 

Protection specified fundamental principles for privacy in the European Union. Similarly, in 

order to protect private life, with regard to the automatic processing of personal data, the 

Council Europe adopted the Convention for the Protection of Individuals with regard to 

Automatic Processing of Personal Data. Thus there seems to be no doubt that the right to 

privacy is a universal and fundamental human right. In this sense, Article 8 of the European 

Convention on Human Rights with the title “Right to respect for private and family life” is the 

main reference point for European Law. According to this article, everyone has the right to 

respect for his private and family life, his home and his correspondence. 
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 Because of technological developments, climate change, economic crises, social unrest and 

huge waves of migration between the states human rights have become more and more 

important and been extended in scope. On the other hand, national security and public safety 

concerns make the states put some limitations on human rights and fundamental freedoms. 

Although human rights are perceived as universal and integral, the national security is also 

accepted as a precondition for the existence of each state.  Article 8 of European Convention on 

Human Rights accepted national security and public safety as a legitimate reasons for the 

limitation of right to privacy by saying “there shall be no interference by a public authority with 

the exercise of this right such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic 

society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the 

country, or for the protection of the rights and freedoms of others.”  

 In this study, how to strike balance between right to privacy and national security/public 

safety under European Convention of Human Rights, jurisprudence of European Court of 

Human Rights, European Union regulations and directives and jurisprudence of the Court of 

Justice of the European Union and which criteria European Courts apply for that shall be 

revealed. 

Keywords : Right To Privacy, National Security, Public Safety. 
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AİHM'NİN DENİZ YOLUYLA DÜZENSİZ GÖÇ İLE İLGİLİ GÜNCEL 

KARARLARININ DENİZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Nasıh Sarp ERGÜVEN 

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, erguven@law.ankara.edu.tr 

ÖZET 

 Deniz güvenliğine yönelik güncel tehditler Birleşmiş Milletler tarafından, deniz haydutluğu, 

silahlı soygun, deniz terörizmi, uyuşturucu madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve 

kaçak yolcular olarak belirlenmiştir. Bunlara, deniz kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 

asimetrik uygulamaların da eklendiği günümüz gelişmeleri göz önüne alındığında, deniz 

güvenliği, uluslararası hukukunun bütün süjelerinin işbirliğiyle tüm insanlık adına; askeri, 

siyasi, toplumsal, ekonomik güvenlik ile çevre ve birey güvenliğini ihlal eden denizlerde 

gerçekleştirilen uluslararası hukuka aykırı eylemlerin önlenmesine ilişkin faaliyetler biçiminde 

tanımlanabilmektedir. 

 Deniz yoluyla göçmen kaçakçılığı, konusu ve mağdurları bireylerden meydana geldiğinden, 

yukarıda belirtilen tehditlerden ayrılmaktadır. Bahsi geçen faaliyet, devletlerin egemenliğine 

yönelik olarak algılanmanın ötesinde, birey güvenliğini ortadan kaldıran bir kavram şeklinde 

değerlendirilmelidir. Güvenlik Konseyi, 9 Ekim 2015 tarihinde aldığı 2240 sayılı Kararı ile 

Libya sahili açıklarında gerçekleştirilen söz konusu faaliyeti, uluslararası barış ve güvenliğe 

yönelik bir tehdit olarak belirlemiştir. Aynı zamanda, üye devletlere bir yıl süresince ilgili 

alanda göçmen kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen gemilere, bayrak devletinin bu yöndeki 

rızası ile müdahale etme yetkisi verilmiştir. Günümüze kadar söz konusu yetki her yıl 

yenilenmiştir. Buna rağmen, deniz yoluyla göçmen kaçakçılığının yol açtığı düzensiz göç ve 

ortaya çıkardığı sonuçlar ortadan kaldırılamamıştır. 

 Bu süreçte devletlerin uluslararası hukuka, özellikle mülteci hukukuna aykırı faaliyetleri 

aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) bireysel başvurular yapılmıştır. 

AİHM, Hirsi Jamaa and Others v. Italy davasında olduğu gibi, kararlarında uygulamayı önemli 

şekilde etkileyen hususlara yer vermiştir. Günümüzde, Akdeniz’de meydana gelen can 

kayıplarını engellemek üzere faaliyet gösteren; Sea Watch, MOAS, Sea-Eye, Proactiva Open, 

Jugend Rettet, SOS Mediterranee ve Lifeboat gibi hükümet-dışı örgütlerin eylemleri tartışma 

konusu olmuştur. Kıyı devletlerinin söz konusu örgütlerin kullandığı gemilerin karasularına 

girişlerine engel olma yönündeki yaklaşımları, AİHM bünyesinde geçici tedbir kararı taleplerini 

ortaya çıkarmıştır. İlgili hususta da AİHM’nin yol gösterici nitelikte tespitleri mevcuttur. Bu 

nedenle, deniz yoluyla düzensiz göç kavramı ele alınırken, AİHM’nin konuya yaklaşımının 

üzerinde durmak gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Güvenliği, Düzensiz Göç. 
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EVALUATION OF THE ECHR’S CURRENT DECISIONS ON IRREGULAR 

MIGRATION BY SEA FROM THE ASPECT OF MARITIME SECURITY 

ABSTRACT 

 Maritime piracy, armed robbery, maritime terrorism, drug trafficking, migrant smuggling, 

human trafficking, and stowaways have been identified as the current threats against maritime 

security by the UN. Maritime security can be defined as, when asymmetric tactics employed by 

conventional naval forces are added to them; in the name of all mankind with cooperation 

among the all subjects of international law, prevention of activities against international law 

which carried out at sea and violate military, political, social, economic, environmental and 

individual security. 

 Migrant smuggling by sea is separated from the threats as mentioned above because its 

subject and victims are consists of individuals. The specified activity, beyond being perceived 

as against the sovereignty of states, should be assessed in the form of a concept that eliminates 

the security of the individual. Security Council has identified the mentioned activity carried out 

on the high seas off the coast of Libya with its Resolution 2240 on 9 October 2015 as a threat to 

international peace and security. At the same time, member states are authorized to intervene 

with the consent of the flag state to ships suspected of smuggling migrants in the relevant area 

for one year. Until now, this authorization has been renewed every year. However, the irregular 

migration caused by migrant smuggling by sea and its consequences could not be eliminated. 

 Within this period, individual applications have been lodged with the European Court of 

Human Rights (ECHR) against the activities of states contrary to international law, in particular, 

refugee law.  

 ECHR, in its judgments, like the Hirsi Jamaa and Others v. Italy Case, included issues that 

had a significant impact on practice. Nowadays, the activities of non-governmental 

organizations such as Sea Watch, MOAS, Sea-Eye, Proactiva Open, Jugend Rettet, SOS 

Mediterranee and Lifeboat on the Mediterranean Sea to prevent the loss of life have been the 

subject of discussion. The approach of the coastal states to prevent the entry of ships used by 

these organizations into their territorial waters revealed the demands of interim measures within 

the ECHR. As regards the relevant matter, the Court has also found guiding findings.  

Therefore, when considering the concept of irregular migration by sea, it is necessary to 

emphasize the ECHR's approach to the issue. 

Keywords :Marine Security, Irregular Migration. 
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A NEW DIMENSION TO MARITIME LAW: UNMANNED SHIPS  

(A Legal Perspective On Piracy And Cyber Security) 

Res. Asst. Kübra VAR TÜRK 

Ankara University Research Center of the Sea and Maritime Law (DEHUKAM), kvar@ankara.edu.tr 

ABSTRACT 

 A new invention is faced almost every day. This paper focuses on one of these paradigm 

shifting innovations: unmanned ships. After drones, unmanned vehicles, unmanned trucks, 

unmanned trains, artificial intelligence finally takes the helm as well. Unmanned ships have 

rapidly begun to take their place on the maritime industry agenda over the past few years. 

Although the projects currently being carried out on unmanned ships have generated a great deal 

of excitement around the world, it seems to have raised a number of issues in international law. 

The first of these is whether the existing legal regulations can be applied to unmanned ships; 

whether the legal infrastructure is sufficient for unmanned ships.  

 In this paper unmanned ships is discussed in terms of piracy and cyber security. Firstly, the 

issue of piracy is addressed. The absence of crew may make an unmanned ship more vulnerable 

to piracy than a conventional ship. On the other hand, an unmanned ship has a lessened risk 

because of the lack of crew to hold hostage. To put it more explicitly, what is common to all 

forms of piracy currently in place is the physical initiation of the attack against a ship. Attacks 

against targets such as holding hostage and obtain ransom are physically ineffective against a 

ship without a crew. However, there are still risks such as cargo theft. Therefore, the question of 

whether illegal acts of violence or detention, or any act of depredation on unmanned ships 

constitute piracy in terms of international law is raised.  

 Piracy is defined in Article 101 of the United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) 1982 as follows: “Piracy consists of any of the following acts: a) any illegal acts of 

violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the 

passengers of a private ship … and directed on the high seas, against another ship … against 

persons or property on board such ship.”. When looking at the phrase “directed on the high 

seas, against another ship … against persons or property on board such ship”, it is necessary to 

examine whether the unmanned ship falls within the scope of “ship”. 

 Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties regulates “General Rule of 

Interpretation”. According to this article a treaty shall be interpreted in good faith in accordance 

with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light 

of its object and purpose. When looking at the context, object and purpose, the characterization 

of UNCLOS as a constitutional, framework and living treaty, UNCLOS incorporates 

technological developments and innovations. Therefore, an unmanned ship may be exposed to 

piracy, just like conventional ships. 

 Another legal problem is cybersecurity. The adoption of new technology brings new risks. In 

the case of unmanned ships serious consideration should have to be given to cyber risks. The 

value of the ship and cargo may make an unmanned ship an ideal target for cyber-attack. By 

way of a cyber-attack, it would be able to operate and manipulate the ship. Beside this, such as 

unauthorized access to data, manipulation of data, identity theft, they all would have significant 

consequences to the shipping industry. This situation leads us to the question of whether a 

cyber-attack is regarded as piracy.  
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 Looking at the definition of piracy provided in Article 101 of UNCLOS, in order for an act 

to be considered piracy, the following elements are required: (i) any illegal acts of violence or 

detention, or any act of depredation, (ii) acts directed on the high seas, (iii) acts committed for 

private ends by the crew or the passengers of a private ship. 

 (i) Violence and depredation are considered to be inconsistent with cyber attacks, as they 

involve the use of actual physical force. But detention is a favorable term in terms of cyber 

attacks. (ii) Where the act of detention takes place in terms of cyber attack is controversial. 

Considering that the attack took place on the high sea, the element would be provided. 

However, if it is assumed that the attack occurred at the origin (e.g. the location of the computer 

carrying out the attack on land), the element will not be fulfilled. (iii) An act of piracy can only 

be committed by people who are physically aboard a ship. However, a person is not required to 

be on a ship when launching an electronic attack on the unmanned ship through its 

communication infrastructure. For this reason, attacks on an unmanned ship from a computer on 

land will not be considered within the scope of piracy. 

 Due to the difficulty in combating other illegal crimes and the fact that many crimes 

committed at sea cannot be considered as piracy, the 1988 Convention for the Suppression of 

Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention) was adopted 

shortly after the UNCLOS. The Convention was amended by the 2005 Protocol. Article 3 of the 

Convention provides for criminal offenses and there are acts that may include cyber attack. As a 

result, cyber attacks on unmanned ships are not considered as piracy under the UNCLOS, but it 

may be considered a crime under the SUA Convention. 

Keywords: The Law of the Sea, Unmanned Ships, Piracy, Cybersecurity. 

 

DENİZ HUKUKUNA YENİ BİR BOYUT: İNSANSIZ GEMİLER  

(Deniz Haydutluğu ve Siber Güvenlik Konularına Hukuki Bir Bakış) 

ÖZET 

 Neredeyse her gün yeni bir buluşla karşı karşıyayız. Bu çalışma da ezber bozan 

yeniliklerinden birine odaklanmaktadır: insansız gemiler. İnsansız hava araçları, insansız 

otomobiller, insansız tırlar, insansız trenlerden sonra yapay zekâ sonunda dümeni de ele 

geçiriyor. İnsansız gemiler son birkaç yıldır denizcilik sektörü gündeminde hızla yerini almaya 

başladı. İnsansız gemiler ile ilgili olarak halihazırda yürütülmekte olan projeler dünya çapında 

büyük bir heyecan yaratsa da, birçok soruyu ve tartışmayı beraberinde getirdiği görülmektedir. 

Bunların başında mevcut hukuki düzenlemelerin insansız gemilere uygulanıp 

uygulanamayacağı; hukuki altyapının insansız gemiler için yeterli olup olmadığı gelmektedir.  

 Çalışmada insansız gemiler, uluslararası deniz hukuku çerçevesinde korsanlık ve siber 

güvenlik konuları açısından ele alınmaktadır. İlk olarak, deniz haydutluğuna bakıldığında, 

mürettebatın yokluğunun, insansız bir gemiyi deniz haydutluğuna karşı geleneksel bir gemiden 

daha savunmasız bir hale getireceği düşünülebilir. Öte yandan, gemide mürettebat olmadığı için 

rehin tutulabilecek kimse bulunmaması dolayısıyla, insansız bir geminin geleneksel gemilere 

kıyasla daha az riski vardır. Daha açık bir ifadeyle, şu anda yürürlükte olan tüm deniz 

haydutluğu biçimlerinde ortak olan, bir gemiye karşı saldırıların fiziksel olarak başlatılmasıdır. 

Rehine alma ve fidye alma gibi hedeflere yönelik saldırılar, mürettebatsız bir gemiye karşı 

fiziksel olarak etkisizdir. Ancak yine de taşınan eşyanın çalınması gibi riskler söz konusudur. 

Bu nedenle, insansız gemilere yapılan şiddet, alıkoyma veya yağma fiillerinin uluslararası 

hukuk bakımından deniz haydutluğu teşkil edip etmeyeceği sorunu gündeme gelmektedir.  
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 Deniz haydutluğu 1982 tarihli Birlemiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nin 

101. maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Aşağıda sayılan fiillerden herhangi biri deniz 

haydutluğunu teşkil eder; a) Bir özel geminin … mürettebatı veya yolcuları tarafından açık 

denizde, bir gemiye … veya bunlardaki kişi veya mallara karşı … kişisel amaçlarla işlenen her 

türlü yasa dışı şiddet veya alıkoyma veya yağma fiili.”.  Tanımda geçen “Açık denizde bir 

gemiye … veya bunlardaki … mallara karşı” ifadesine bakıldığında, insansız geminin “gemi” 

kapsamına girip girmediğinin incelenmesi gerekir.  

 Bir milletlerarası sözleşmenin yorumlanmasına ilişkin hükümler içeren 1969 tarihli Viyana 

Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 31. maddesinde “Genel Yorum Kuralı” düzenlenmektedir. 

Buna göre bir andlaşma, hükümlerine andlaşmanın bütünü içinde ve konu ve amacının ışığında 

verilecek alelade manaya uygun şekilde iyi niyetle yorumlanır. BMDHS’nin bütününe, 

konusuna ve amacına bakıldığında, BMDHS’nin anayasal nitelikte olması ve yaşayan bir araç 

olarak nitelendirilmesi nedeniyle teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri barındırmaya elverişli 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla insansız gemi de tıpkı geleneksel gemiler gibi deniz haydutluğu 

suçuna maruz kalabilir. 

 İnsansız gemilerle ilgili diğer bir sorun ise siber güvenliktir. Yeni teknolojinin benimsenmesi 

yeni riskler getirmektedir. İnsansız gemilerde siber risklere ciddi önem verilmelidir. Geminin 

ticari değeri, taşınan eşyanın değeri insansız bir gemiyi siber saldırı için ideal bir hedef haline 

getirebilir. Siber saldırı yoluyla, fidye ödenene kadar geminin kritik sistemleri işlemez hale 

getirilebilir, gemi seyrüsefer yeteneğini kaybedebilir, rotasından saptırılabilir, bu da bir 

çarpışmaya neden olabilir, kirlilik ve çevresel hasara neden olabilir. Bu durum bir siber 

saldırının deniz haydutluğu olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği sorusuna götürmektedir.  

Yine BMDHS’de verilen deniz haydutluğu tanımına bakılacak olursa, bir fiilin deniz 

haydutluğu olarak değerlendirilebilmesi için (i) bir yasadışı şiddet, alıkoyma veya yağma fiili 

içermesi, (ii) fiilin açık denizde gerçekleşmesi, (iii) fiilin mürettebat veya özel bir geminin 

yolcuları tarafından işlenmesi gerekir.  

 (i) Şiddet ve yağma fiili fiziksel güç kullanımı içerdiği için, siber saldırılarla örtüşmediği 

düşünülmektedir. Alıkoyma fiili ise siber saldırılar bakımından elverişli bir terimdir. (ii) Siber 

saldırı açısından alıkoyma fiilinin nerede gerçekleştiği tartışmalıdır. Saldırının açık denizde 

gerçekleştiği düşünülürse unsur sağlanmış olacaktır. Ancak saldırının orijininde (örneğin karada 

saldırıyı gerçekleştiren bilgisayarın bulunduğu yer) gerçekleştiği kabul edilirse, unsur yerine 

getirilmemiş olacaktır. (iii) Bir kişinin insansız gemiye iletişim altyapısı aracılığıyla elektronik 

bir saldırı başlatırken bir gemide olması, mürettebat veya yolcu olması gerekmez. Bu nedenle 

karadaki bir bilgisayardan insansız gemiye yapılan saldırılar deniz haydutluğu kapsamında 

değerlendirilemeyecektir.  

 Denizde işlenebilecek birçok suçun haydutluk olarak nitelenemeyeceği ve diğer yasadışı 

suçlarla mücadele güçlüğü nedeniyle, BMDHS’den kısa bir süre sonra 1988 tarihli Denizde 

Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme (SUA 

Konvansiyonu) kabul edilmiştir. Sözleşme 2005 Protokolü ile tadil edilmiştir. Sözleşmenin 3. 

maddesinde suç oluşturan fiiller sayılmış olup, aralarında siber saldırının da dahil edilebileceği 

fiiller mevcuttur. Sonuç itibarıyla, insansız gemiye yapılan siber saldırılar, BMDHS uyarınca 

deniz haydutluğu sayılmasa da; SUA Konvansiyonu kapsamında suç sayılabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Deniz Hukuku, İnsansız Gemiler, Deniz Haydutluğu, Siber 

Güvenlik.   
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ARKTİK BÖLGESİNDE DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN 

YÖNETİŞİM İLKELERİ 

Dr. Arda ÖZKAN 

Giresun Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, ardaozkan83@hotmail.com 

ÖZET 

 Hukuksal ve siyasal açıdan büyük öneme sahip olan kutup bölgeleri oldukça hassas 

ekosistemlere sahiptir. Kutup bölgeleri, konumları itibarıyla yerleşim yerlerinden uzak olsalar 

da dünyamızın yaşanabilir kılınması için iklimlerin oluşması ve havanın temizlenmesinde 

önemli rol oynar. Barındırdıkları hidrokarbon rezervleri ve önemli ticaret noktalarını birleştiren 

jeopolitik ve jeostratejik açılardan dikkat çekmektedir. Kutuplarda bilim adamları tarafından 

deniz araştırmaları, iklim değişikliğinin canlılar ve denizler üzerindeki etkileri, balıkçılık, 

teknoloji, tıp, astronomi gibi alanlarda birçok önemli araştırma sonucu üretilen bilginin 

teknolojiye dönüşmesi fırsatları takip edilmektedir. Bu kapsamda birçok devlet kutup 

bölgelerinde bilimsel üsler kurarak teknolojide ilerleme sağlamayı ve kendi ulusal çıkarlarını 

gözetmeyi amaçlamaktadır. Kutup bölgelerinden biri olan Arktik Bölgesi de ticaret noktalarını 

bağlayan önemli bir suyoludur ve bu sebeple bölgeye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu 

stratejik suyolu bugüne kadar yoğun bir şekilde kullanılmasa da gelişen teknolojik devrimlerle 

birlikte gemilerin güçlenmesi ve küresel ısınmadan kaynaklı buzulların erimesiyle her geçen yıl 

artmaktadır. Arktik’te Buz Denizi’nin diğer denizlerden farklı bir durumu olduğu için özel 

kuralların üretilmesi gerekmektedir. Çünkü, bölgede zarar doğurucu bir olayın meydana gelmesi 

halinde, bu zararın tüm dünyayı etkilemesi mümkündür.   

 Arktik Bölgesi’nde deniz hukuku ilkelerinin uygulanması, deniz çevresinin korunması, 

uluslararası işbirliği, sürdürülebilir ve hakça kullanım, ekosistem yaklaşımı, deniz çevresinin 

kirlenmesinden doğacak zararlar açısından sorumluluk ve yükümlülükler, kirleten öder ilkesi, 

çevresel etki değerlendirmesi, en iyi çevresel uygulamalar ve en uygun teknikler, kamu yararı 

bilgisi gibi yönetişim ilkeleri denizlerin korunmasında önemi haiz olan ilkelerdir. Denize kıyısı 

olsun ya da olmasın bütün devletlerin deniz çevresini koruma ve muhafaza etme yükümlüğünü 

öngören BMDHS, sürdürülebilir kalkınma ve entegrasyon ilkeleri gibi çevre hukukunda 

uygulanan ilkelerle ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Küresel yönetişim ilkeleri, başta BMHDS 

olmak üzere deniz alanlarının korunması ile ilgili uluslararası sözleşmelere taraf bulunan 

devletlerin uygulamalarıyla ulusal yargı alanları ötesinde bulunan deniz alanları için kodifiye 

edici hukuksal bir rejimin geliştirilmesine rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmada, 

yönetişim ilkeleri esasında oluşturulacak hukuksal bir rejimin Arktik Bölgesi deniz alanlarında 

yaşanan kirlenmeye karşı hangi düzeyde ve hangi aktörlerle etkili olacağı tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Uygulanması öngörülen küresel yönetişim ilkeleriyle devletler, hem kendi ulusal 

denetimleri altında hem de ulusal yetki alanları dışında gerçekleşen faaliyetlerin deniz çevresine 

zarar vermeyecek bir şekilde yürütülmesi hususunda yükümlü tutulmuşlardır. 

 Araştırmanın üç bölümden oluşması planlanmaktadır: İlk bölüm, kuramsal çerçeve olup 

BMDHS kapsamında deniz hukuku ilkelerinin literatüre yerleşmesi tarihsel ve karşılaştırmalı 

bir kuramsal yöntemle işlenecektir. İhtilaflı bir konuya ilişkin hukuksal önlemlerin nasıl 

alınabileceğine ulaşmak amacıyla tümevarımsal bir çizgi izlenecektir. Bağımsız değişken 

“yönetişim ilkeleri” ve bağımlı değişken “deniz çevresinin korunması” arasındaki nedensellik 

ilişkisi ortaya konularak çalışma alanı Arktik Bölgesi’ne uygulanacaktır. Kuramsal çerçeve 

yazılırken “belgesel tarama” tekniğinden faydalanılarak, bilimsel bilgiye kütüphane 
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koleksiyonları ve online veri tabanları kullanılarak ulaşılacaktır. Araştırmanın ikinci bölümünde 

deniz çevresi koruma alanları oluşturabilmek ve muhafaza etmek için geçmişin ışığına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu ışığı sağlayacak olan yaklaşım da “işlevsel” yaklaşımdır. Araştırmanın 

işlevsel yaklaşımı, üçüncü bölümde kurgulanan çok taraflı yönetişim modelinin uygulanması 

olup, modele ulaşmak amacıyla öncelikle uluslararası hukuk sistemine giden süreç ortaya 

konulacaktır. Veri analizini sağlayacak üçüncü bölümde verileri işleme, modele yerleştirme ve 

yorumlama teknikleri kullanılacaktır. 

 Araştırma yöntemi olarak, Türkçe kaynakların azlığı sebebi ile uluslararası sözleşmeler, 

uluslararası yargı ve hakemlik kararları, devletlerin uygulamaları ve bu konuda yazılmış 

eserlerin incelenmesi tercih edilecektir. Araştırma, Arktik Bölgesi’ne ilişkin bir betimleme 

araştırmasını içermekte olduğundan dolayı belgesel tarama yöntemi kullanılacaktır. Zira bir 

bilimsel çalışma için doğru bilgi edinme kaynağı olarak elektronik veri tabanları güvenli bilgi 

toplama araçlarıdır. Yapılan incelemeler, analizler ve bulgular sonucunda Arktik Bölgesi’ne 

özgü bir modelleme ortaya konulacak ve bu modelin pratikte de uygunluğu bölgesel aktörlerin 

ve küresel koşulların etkisi altında değerlendirilecektir. Araştırma, hem elektronik veri tabanları 

hem de basılı çalışmaların taramasını içerecektir. Bununla birlikte, çevre hukuku ve deniz 

hukuku enstitüleri ve araştırma merkezlerindeki ilgili uzman kişilerle ve akademisyenlerle de 

görüşmelerin yapılması planlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  BMDHS, Arktik, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevresel Güvenlik, Yönetişim. 

 

GOVERNANCE PRINCIPLES OF MARINE ENVIRONMENT PROTECTION IN THE 

ARCTIC 

ABSTRACT 

 Polar regions of great importance, both legally and politically, have highly sensitive 

ecosystems. Although the polar regions are far from the settlements by their location, they play 

an important role in the formation of climates and the removal of the air to make for livable the 

world. They draw attention with the geopolitical and geostrategic aspects of hydrocarbon 

reserves and important trade points. Scientists at the poles follow the opportunities to transform 

knowledge produced by many researches in the fields of marine research, impacts of climate 

change on living creatures and seas, fisheries, technology, medicine and astronomy. In this 

context, it aims to make progress in technology and to observe its national interests by 

establishing scientific bases in many state the pole regions. The region, which is one of the polar 

regions, is an important waterway that connects the trade points and the interest in the region is 

increasing day by day. Although this strategic waterway has not been extensively used up to 

now, it is increasing with the technological revolutions and strengthening of ships and the 

melting of glaciers caused by global warming. Since Arctic has a different situation than the 

other seas, special rules must be produced. Because, in the event of any damage in the region, it 

is possible that this damage can affect the whole world.  

 Application of the law of the sea principles in the Arctic, protection of the marine 

environment, international cooperation, sustainable and equitable use, ecosystem approach, 

responsibilities and responsibilities in terms of damages arising from the pollution of the marine 

environment, polluter pays principle, environmental impact assessment, best environmental 

practices and the most appropriate techniques. The principles of governance, such as public 
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interest information, are the principles that are important for the protection of the seas. The 

UNCLOS, which envisages the obligation of all states to protect and preserve the marine 

environment, whether by coast or not, has begun to be associated with the principles applied in 

environmental law such as sustainable development and integration principles. The principles of 

global governance aim at guiding the development of a codifying regime for maritime areas 

beyond national jurisdictions through the implementation of States parties to international 

conventions on the protection of marine areas, in particular UNCLOS. In this study, it has been 

tried to determine the level of legal regime to be formed on the basis of governance principles 

against the pollution in the Arctic marine areas and which actors will be effective. With the 

principles of global governance envisaged to be implemented, states are obliged to carry out the 

activities that occur both under their own national control and outside the national jurisdiction in 

a way that will not harm the marine environment. 

 The study is planned to consist of three parts: The first part is the theoretical framework and 

the settlement of the principles of maritime law under the UNCLOS will be covered by a 

historical and comparative theoretical method. An inductive line will be followed in order to 

find out how to take legal measures on a disputed issue. The study area will be applied to the 

Arctic region by revealing causality relationship between the independent variable uygulan 

governance principles and the dependent variable protection of the marine environment. While 

writing the theoretical framework, the tab documentary screening technique will be used, and 

scientific knowledge will be obtained by using American University's library collections and 

extensive online database. In the second part of the study, light of the past is needed to create 

and maintain marine environment protection areas. The approach that will provide this light is 

the called as functional approach. The functional approach of the study is the implementation of 

the multilateral governance model established in the third section and the process leading to the 

international legal system will be introduced in order to reach the model. In the third section, 

which will provide data analysis, data processing, model placement and interpretation 

techniques will be used. 

 As a research method, due to the lack of Turkish sources, international conventions, 

international judiciary and arbitration decisions, applications of states and examination of works 

written on this subject will be preferred. Since the research includes a description of the Arctic 

region, the documentary screening method will be used. Because the electronic data bases as a 

source of the accurate information for a scientific study are safe information collection tools. As 

a result of investigations, analyzes and findings, an Arctic model will be introduced and the 

suitability of this model in practice will be evaluated under the influence of regional actors and 

global conditions. The research will include scanning of both electronic databases and printed 

studies. It is also planned to hold meetings with relevant persons in environmental law and law 

of the sea institutes and research centers. 

Keywords: UNCLOS, Arctic, Sustainable Development, Environmental Security, Governance. 
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA MAVİ EKONOMİ KAVRAMI 

Arş.Gör. Özgenur AKTAN 

Milli Savunma Üniversitesi, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, aktanozgenur@gmail.com 

ÖZET 

 Bu yazının amacı iklim değişikliği bağlamında, mavi ekonomi kavramının fırsatlarını 

açıklamaktır. Mavi ekonominin gezegen güvenliğini vurgulamadaki ekonomik, sosyal ve 

çevresel potansiyellerini ve faydalarını açıklamak etik ve rasyonel bir görevdir. Çok boyutlu bir 

kavram, ihtiyaç ve hedef olarak mavi ekonomi; esas olarak denizlere, okyanuslara ve nehirlere 

dayalı sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri ifade etmektedir. İklim değişikliğinin etkilerini 

yönetme, tahmin etme ve sınırlamada ekonomik ve sosyal araçlar sağlar. 

 İklim değişikliği, deniz kaynaklarının sömürülmesi, deniz kirliliği, haksız ticaret ve deniz 

ekosistemlerinin tahrip edilmesi; gezegen güvenliği, tüm canlıların esenliği, sürdürülebilir 

kalkınma ve küresel refah için büyük tehditler oluşturmaktadır. Bu nedenle, deniz 

ekosistemlerini korumak ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak hayati bir 

öneme sahiptir. Deniz temelli ekonomik, sosyal ve çevresel bir model olarak mavi ekonomi, 

denizcilik ile ilgili etik farkındalığı arttırabilmektedir. Sağlıklı deniz yaşam alanlarının ve 

ekosistemlerinin, gezegen güvenliğini iyileştirme ve sürdürmedeki rolünü kabul etmek, mavi 

ekonomi için en önemli bileşenlerden biridir. Ekonomik büyümeyi ve refahı teşvik ederken, 

sürdürülebilir kalkınmaya, sosyal eşitliğe ve çevresel korumaya da katkıda bulunmak, mavi 

ekonominin temel destekleyici unsurları arasındadır. Bu yazıdaki temel argüman, gezegen 

güvenliğini vurgulamak ve gelecek için daha esnek ve uyarlanabilir bir çerçeve oluşturmak 

amacıyla mavi ekonominin boyutlarını ve ilkelerini iklim değişikliği bağlamında açıklamanın ve 

kavramsallaştırmanın kesinlikle zaruri olduğu şeklindedir. 

 Deniz ekosistemlerinin önemi üzerine birçok haklı sebep mevcuttur. İklim, gezegen ve deniz 

ekosistemi arasındaki harmonik ilişki, tüm canlıların varlığı ve hayatta kalması için esastır. 

Sağlıklı deniz ekosistemleri, yaşamın gereklerini ve dağılımını güvence altına almak ve katkıda 

bulunmak için içsel bir değere sahiptir. Deniz ekosistemleri oksijen, su, besin, enerji ve çeşitli 

kaynaklar sağlar. Gelecek, deniz ve kıyı kaynaklarına bağlıdır. Sağlıklı deniz ekosistemleri 

biyolojik çeşitliliği destekler, topluluklar için birçok kaynak sağlar ve yaşam döngüsüne katkıda 

bulunur. Ayrıca uluslararası ticaret ve ulaştırmaya da katkıda bulunurlar. 

 Deniz habitatları ve ekosistemleri, iklim değişikliğinin etkileri ile mücadelede yararlı, öne 

çıkan, yaratıcı ve restoratif bir role sahiptir. Bu nedenle, deniz ekosistemlerinde insan kaynaklı 

zararların ortadan kaldırılması kritik bir önem taşımaktadır. Genel olarak: deniz 

ekosistemlerinin hayati, biyolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, estetik ve çevresel değeri, mavi 

ekonomi kavramına yönelik daha derin bir anlayışın geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

 Bu makale, mavi ekonomi kavramını iklim değişikliği bağlamında tanımlamak için gerekli 

unsurları sunmaya çalışacaktır. Mavi ekonomi ve iklim değişikliği arasındaki diyaloga yönelik 

tanımlayıcı, karşılaştırmalı ve analitik bir bakış açısı benimsenecektir. Mavi ekonominin, sosyal 

ve ekonomik açıdan övgüye değer sonuçlar doğurabileceğini ve böylece gezegen güvenliğine 

yönelik küresel anlayışa katkıda bulunabileceğini önerecektir. Bu makale beş bölüme 

ayrılmıştır. İlk bölümde, mavi ekonomi kavramı ile ilgili tanım ve boyutlar paylaşılacaktır. 

İkinci bölümde, okyanusların mavi ekonominin kilit yönü olarak önemi ele alınacaktır. Üçüncü 

bölümde, mavi ekonomi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki açıklanacaktır. İklim 

değişikliğinin bir sonucu olarak mavi ekonomi kavramının yolculuğu tasvir edilecektir. Mavi 

ekonominin iklim değişikliği bağlamında sağlayabileceği fırsatlar analiz edilecektir. Dördüncü 

bölümde, gezegen güvenliği kavramı ele alınacaktır. Son bölümde, ise tüm bunlar hakkında etik 

ve disiplinlerarası bir sonuç çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mavi Ekonomi, Iklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik, Gezegen Güvenliği. 
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THE CONCEPT OF BLUE ECONOMY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE  

ABSTRACT 

 The purpose of this paper is to explain the opportunities of the concept of blue economy in 

the context of climate change. It is ethical and rational task to explain the multiple economic, 

social and environmental potentials and benefits of blue economy in emphasizing planet 

security. Blue economy -as multidimensional concept, need and goal- mainly refers to 

sustainable economic activities depending on the seas, oceans and rivers. It also provides 

economic and social instruments in managing, predicting and limiting the impacts of climate 

change.  

 Climate change, exploitation of marine resources, marine pollution, unfair trade, destruction 

and degradation of marine ecosystems pose huge threats for the planet security, well being of all 

creatures, sustainable development and global prosperity. Therefore, protecting marine 

ecosystems and ensuring the sustainable use of marine resources are vital. Blue economy as 

marine based economic, social and environmental model increases ethical awareness towards 

marine affairs. Acknowledging the role of healthy marine habitats and ecosystems in improving 

and sustaining planet security is one of the most important components for blue economy. 

Contributing to the sustainable development, social equality and environmental protection while 

encouraging economic growth and prosperity also underpin the key aspects of blue economy. 

The main argument in this paper is that explaining and conceptualizing the dimensions and 

principles of blue economy in the context of climate change is absolutely necessary in order to 

emphasize planet security and to build more resilient and adaptive framework for the future. 

 There are many justificatory reasons for the importance of marine ecosystems. Harmonic 

relationship between climate, planet and marine ecosystem is essential for the existence and 

survival of all creatures. Healthy marine ecosystems have intrinsic value in securing and 

contributing the necessities and distributions of life. Marine ecosystems provide oxygen, water, 

food, energy and multiple resources. The future depends on marine and coastal resources. 

Healthy marine ecosystems support biological diversity, provide many resources for 

communities and contribute to the circle of life. They also ensure and contribute to the 

international trade and transportation.  

 Marine habitats and ecosystems have beneficial, prominent, creative and restorative role to 

play in struggling with the effects of climate change. Thus, eliminating human caused damages 

on marine ecosystems is critical. In general: the vital, biological, economic, social, cultural, 

aesthetic and environmental value of marine ecosystems demands to develop a deeper 

understanding towards the concept of blue economy.  

 This paper will try to present the necessary elements in order to define the concept of blue 

economy in the context of climate change. It will adopt descriptive, comparative and analytical 

perspective towards the dialogue between blue economy and climate change. It will offer that 

blue economy is capable of generating socially and economically laudable outcomes and thus, 

will contribute to the global understanding towards planet security. This paper is divided into 

five sections. In the first section, the definitions and dimension about the concept of blue 

economy will be shared. In the second section, the importance of oceans as key aspect of blue 

economy will be addressed. In the third section, the relationship between blue economy and 

climate change will be explained. The journey of the concept of blue economy as a consequence 

of climate change will be described. The opportunities that blue economy can provide in the 

context of climate change will be analyzed. In the fourth section, the concept of planet security 

will be discussed. In the final section, an ethical and interdisciplinary conclusion will be drawn 

about all of these. 

Keywords: Blue Economy, Climate Change, Sustainability, Planet Security.  
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TÜRK DENİZLERİNDE OTONOM ARAÇLAR: BİR YOL HARİTASI 

İsmail ILGAR 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, iilgar@sg.gov.tr 

ÖZET 

 Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının (S.G.K.lığı) benimsediği “Sahil Güvenlik 4.0” hedefi, tüm iş 

süreçlerinin otonom hale getirilmesini gerektirmektedir. S.G.K.lığı, bu hedef doğrultusunda, iş 

süreçlerini otomasyona tabi tutmak amacıyla pek çok proje gerçekleştirmiş ya da başlatmıştır. Bunlar 

Sahil Güvenlik 3.0 projeleridir ve otonomlaşma için gerekli temeli inşa etmişlerdir. Ana, yani güvenlik 

sürecini otomasyona tabi tuttuğundan ötürü bunların arasından en önemlisi, Sahil Gözetleme Radar 

Sistemi (SGRS) projesidir. Projenin 2019 yılında tamamlanmasıyla beraber, S.G.K.lığı güvenlik 

sürecinin 7 ana aşamasından 6’sını kısmen otomasyona tabi tutmuştur: bunlar, strateji oluşturma süreci 

hariç olmak koşuluyla, tespit, teşhis, risk analizi, müdahale ve raporlama süreçleridir. Bu temel, 

S.G.K.lığının hedefini büyütmesi ve iki çok iddialı proje başlatmasına destek olmuştur: Otonom Hava 

Aracı (OHA) ve Yarı Otonom Deniz Aracı (YODA) projeleri. OHA projesi teşhis aşamasını 

otonomlaştırmayı hedeflerken, YODA projesi müdahale aşamasını otonomlaştırmayı hedeflemektedir. 

 Tüm projelerde olduğu gibi bu projelerde de S.G.K.lığı bir fizibilite çalışmasına ihtiyaç duymuştur. 

Bu çalışmanın dünyadaki mevcut uygulamalar, gerekli teknolojiler, olası yükleniciler, bu yüklenicilerin 

teknolojik yetkinlik seviyeleri, S.G.K.lığına yönelik vaka çalışması ve tüm bu parametreleri göz önüne 

alan olası bir yol haritasını içermesi gerekmekteydi. Elinizdeki çalışma, bu çalışmanın bir özetidir. 

Dolayısıyla keşfedici bir araştırmadır. Literatür taraması, dünyada geliştirilmiş çeşitli Otonom Araç 

(OA) tipleri ve çeşitli sınıflandırma biçimlerini ortaya çıkartmıştır. Bu çeşitlilik, farklı ihtiyaçların 

neticesidir. Yazar, bu seçenekler arasında yapılacak bir tercihin bir Çok Değişkenlik Karar Verme 

(ÇDKV) sorunu olduğunu göstermektedir. Bu sorunun değişkenleri çevre koşullarına (rüzgâr ya da 

deniz durumu) karşı dayanıklılık, otonomluk seviyesi, sensör/iletişim ihtiyaçları ve harekât ihtiyaçları. 

 Yazar, bu değişkenleri S.G.K.lığı ihtiyaçları doğrultusunda analiz etmektedir. Sonuçlar, eğer 

S.G.K.lığı müdahale aşamasını otonom hale getirmek istiyorsa, Deniz Durumu 7 seviyesinde seyir 

yapabilecek, düzensiz göç araçlarını engelleyebilecek, insanları arayıp kurtarabilecek ve silahlı 

angajman yapabilecek kapasitede bir YODA’ya ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Teknik terimlere 

tercüme edildiğinde, bu AL-5 seviyesi seyrüsefer, AL-4 seviyesi engelleme, AL-4 seviyesi Arama 

Kurtarma ve AL-2 seviyesi silahlı angajman yetenekleri olan çok fonksiyonlu bir YODA’ya karşılık 

gelir. Sonuçlar, eğer S.G.K.lığı teşhis aşamasını otonom hale getirmek istiyorsa, 20 m/sn rüzgarda 

uçabilecek, karakol, teşhis ve deniz kirliliği tespiti yapabilecek ve kurtarma cihazı bırakabilecek 

kapasitede bir OHA’ya ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Teknik terimlere tercüme edildiğinde, bu 

AL-5 seviye seyrüsefer, AL-5 seviyesi kirlilik tespiti ve AL-3 seviyesi Arama Kurtarma yetenekleri 

olan WCG-II sınıfı bir OHA’ya karşılık gelir. Sonuç olarak yazar, bu projelerin hayata geçebilmesi için 

detaylı bir “emekle-yürü-koş” modeli önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Güvenlik, Deniz Güvenliği, Otomasyon, Sahil Güvenlik, Otonom 

Hava Aracı (OHA), Yarı Otonom Deniz Aracı (YODA). 
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AUTONOMOUS VEHICLES ON/OVER TURKISH SEAS: A ROADMAP 

ABSTRACT 

 “Coast Guard 4.0” goal adopted by the Turkish Coast Guard Command (TCGC) requires the 

autonomization of all institutional processes. With this goal in mind, TCGC realized or initiated many 

projects in order to automatize its business processes. These were Coast Guard 3.0 projects and they laid 

the foundation required for autonomization. Of those, the Coastal Surveillance Radar System (CSRS) 

project is the most important one since it automates the main, namely the maritime security process. 

With the completion of the project in 2019, TCGC partly automized 6 out of 7 main stages of the 

security process, namely detection, identification, risk analysis, intervention and reporting with the 

exception of strategy forming. This basis helped TCGC to further its goal and initiate two very assertive 

projects, namely Autonomous Air Vehicle (AAV) and Semi-Autonomous Sea Vehicle (SASV) 

projects. AAV project aims to autonomize the identification stage, whereas SASV project aims to 

autonomize the intervention stage. 

 As in all projects, TCGC needed a feasibility study for these projects. This study should include the 

existing practices in the world, required technologies, possible bidders, technological competence levels 

of these bidders, case study for the TCGC and a possible roadmap that takes all these parameters into 

consideration. The present work is a summary of this study. Therefore it is an exploratory study. The 

literature review revealed different types of Autonomous Vehicles (AV) developed in the world and 

various classifications. This multitude is a result of different needs. Author shows that the selection 

among these options is a Multi-Variable Decision Making Problem. Variables of this problem are the 

durability against environmental conditions (wind or sea state), automation level, sensor/communication 

needs, and operational needs. 

 Author analyzes all these variables according to the needs of TCGC. Results shows that if TCGC 

wants to autonomize the intervention stage, it needs an ASV capable of sailing at Sea Level-7, 

preventing irregular migration vehicles, searching and rescuing persons, and engaging. When 

translated into technical terms this corresponds to a multifunctional SASV with an AL-5 level 

navigation, AL-4 level prevention, AL-4 level S&R, and AL-2 level engagement capabilities. Results 

also shows that if TCGC wants to autonomize the identification stage, it needs an AAV capable of 

flying at 20 m/sec wind, patrolling, identifying, detection sea pollution and deploying rescue devices. 

When translated into technical terms this corresponds to a WCG-II class AAV with AL-5 level 

navigation, AL-5 level pollution detection, and AL-3 level S&R capabilities. As a conclusion, author 

proposes a detailed “crawl-walk-run” model for the realization of these projects. 

Keywords: Industry 4.0, Security, Maritime Security, Automation, Coast Guard, Autonomous Air 

Vehicle (AAV), Semi-Autonomous Sea Vehicle (SASV). 
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GLANCING AT 2050 FROM THE PERSPECTIVE OF GLOBAL SUSTAINABILITY, 

WATER RESOURCES AND FOOD SAFETY 

Dr. Olcay ÜNVER 

BM FAO, olcay.unver@unwater.org 

ABSTRACT 

 We are often reminded that ours is the first generation to actually understand the extent of 

current and future consequences of the humankind’s interventions with the natural systems and 

the last to curb these consequences.  

 The speaker will examine the global commitments towards water and food security in a 

sustainable world, discuss the multiplicity of the pathways to attain them, and the likely 

outcomes of the choices made today. 

 Special attention will be given to the synergies and trade-offs across sectoral and political 

boundaries and to the importance of partnerships and cooperation for a sustainable 185orld. 

Keywords: Water Resources, Food Safety. 
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AKDENİZ’İN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

SU TEMİN PROJESİ VE SON GELİŞMELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, elifcolakoglu@jandarma.gov.tr 

ÖZET 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi, askılı boru sistemiyle deniz 

geçirilerek su aktarılan dünyadaki tek proje olma özelliği taşımaktadır. Bu Proje’yle hâlihazırda 

kısıtlı yeraltı ve yüzeysel su kaynakları nedeniyle su sıkıntısı yaşayan Kuzey Kıbrıs’a içme ve 

kullanma suyunun yanı sıra, sanayi suyunun temin edilmesini planlanmaktadır. Bu ülkede 

1960’lı yıllardan bu yana su sorunu yaşanmakla birlikte, mevcut su kaynakları düşen yağış 

miktarının azalması ile eski verimliliğini kaybetmekte ve bu suların su kalitesinin düşük olması 

nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Ülkede yıllık ortalama yağış yıllık yağış 4,523 milyon 

m
3
 olup, coğrafisi, topoğrafı, iklim şartları ve bitki örtüsü nedeniyle yağıştan elde edilen suyun 

yüzde 80’i buharlaşma ve terleme yolu ile kaybolmaktadır. Yaklaşık 900 milyon m
3
’ü ise, 

kullanılabilir durumdadır. Bunun dışında, Akdeniz iklimi etkisi altında olan bu ülkenin su kıtlığı 

sorunu, yalnızca miktar olarak değil, nitelik sorunu olarak da kendini göstermektedir. Birçok 

bölgede içme suyu kalitesi dünya standartlarının altındadır ve bu suyun temin edilebileceği 

başka bir yer bulunmamaktadır. Ayrıca 329,890 hektar bir alana rağmen, ülkede 187,069 hektar 

– %56,70 – alan tarım için kullanılmakta ve yalnızca 9,482 hektar alanda suya dayalı tarım 

yapılmaktadır. Özcesi tarım alanlarının onda biri gibi bir alanda suya dayalı tarım yapılmakta, 

su kalitesizliği ve yetersizliği nedeniyle kaliteli ürün elde edilmemektedir. Bu nedenle ülkedeki 

su kıtlığı sadece içme suyunu değil, tarımsal kullanımı da etkilemektedir.  

 KKTC Su Temin Projesi sayesinde, ülkede gelecekte yapılacak sulu tarım ile yüksek gelir 

artışlarının ve elektrik enerjisinin sağlanacağı da ileri sürülmektedir. Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve yılda ülkeye 75 milyon m
3
 su iletileceği söylenen 

bu proje, Eylül 2015’ten itibaren hizmete girmiş ve Anamur Alaköprü barajından ülkeye su 

temin edilmeye başlanmıştır. Başlangıçta bu suyun %50,3’ü, içme ve evsel amaçlı kullanıma ve 

yüzde 49,7’si ise sulama amaçlı kullanıma tahsis edilmesi planlanmaktadır. Böylece bu proje ile 

ülkeye hem içme ve kullanma suyu temin edilerek 50 yıllık bir su ihtiyacı karşılanacak; hem 

sulanan 4,824 hektarlık bir alan ile zirai gelir elde edilecektir. İlaveten, bu Proje’yle uzun 

yıllardır sorun olarak süregelen ülkenin elektriği için yılda 111,27 milyon kWh elektriğin 

üretilmesi planlanmaktadır.  

 Tüm bu yararlarına ek olarak, bir su diplomasisi başarısı örneği olarak ortaya çıkan bu 

Proje’nin Akdeniz’in güvenliğinin sağlanmasındaki rolü, tartışmasız bir gerçektir. Kıbrıs 

Adası’nda mevcut aşırı siyasallaşan bir gündemle birlikte, su sorunları, sadece yalnızca daha 

geniş bir siyasi tartışmanın parçası olarak ortaya çıkmaktadır. Yunanistan ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC ile Rum Yönetimi, Ada’nın su yönetimine ulusal güvenlik 

penceresinden yaklaşmaktadır. Bu çalışma, genel olarak KKTC Su Temin Projesi’ni tüm 

detaylarıyla ele almayı amaçlamaktadır. Bu sayede, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan bu alt 

yapı desteği hakkında mevcut durum analiz edilmekte ve güncel tartışmalar arasında yer alan bu 

altyapı yatırımı konusundaki yönetime dair süregelen tartışmalar ortaya konmaktadır. Son 

olarak, bu Proje’ye ilişkin yürütülen çalışma için hem Türkiye’de, hem KKTC’de ilgili kurum 

ve kuruluşlarla iletişime geçilmiş ve ayrıca alınan izinler doğrultusunda yürütülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: KKTC Su Yönetimi, Havzalar Arası Su Transferi, Sektörel Su Tahsisi, 

Tarihsel Sorunlar, Diplomatik İlişkiler. 
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THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS WATER SUPPLY PROJECT 

IN THE CONTEXT OF THE MEDITERRANEAN REGION AND RECENT 

DEVELOPMENTS 

ABSTRACT 

 The Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) Water Supply Project is the world’s only 

water transfer project by a hanging-pipe system from the sea. The Project aims to ensure the 

provision of drinking, domestic, and also industrial water for the Northern Cyprus where 

already has lived under a water stress due to limited underground and surface water resources. 

Struggling with water problems since the 1960s the Northern Cyprus is lost its efficiency of 

available water resources by reducing the amount of rainfall, and thus, the poor quality of water 

causes several problems. In the country where the average annual rainfall is 4.523 million m
3
, 

80% of the water which has obtained from rainfall has lost through evaporation and 

transpiration due to its geographic, topographic and climatic conditions, and its vegetation. But 

only the approximately 900 million m
3
 per year are available. Also, the water shortage issue of 

this country under the influence of the Mediterranean climate has emerged not only in quantity, 

and quality problems. In many of its territories drinking water quality is below world standards, 

and there is no other place where this water can be supplied. Moreover, despite an area of 

329.890 ha, its 187.069 ha is used for agriculture sector, and only irrigated farming in the area 

of 9.482 ha is engaged in. Briefly, water-based farming has in one tenth of the areas mentioned, 

and thus, the high quality products could not obtain because of poor quality and lack of water. 

Therefore, water scarcity in this country effects not only for drinking water, but also agricultural 

use.  

 Through the TRNC Water Supply Project, the providing of high revenue growth rates and 

electricity with irrigated agriculture would be in the country, has been proposed. This project 

which is managed by The General Directorate of State Hydraulic Works and would be provided 

annually 75 million m
3
 of water to the country, has been put into service starting from the month 

of September 2015, and supplied water to the country from the Anamur Alakopru Dam. 

Initially, 50.3% of this water is planned to be allocated for use for drinking and domestic 

purposes, and also, the remaining water is planned to be used the allocation for irrigation. Thus, 

this Project will both meet the country’s 50-year water needs by providing drinking and 

domestic water; and obtain agricultural income with an area of 4.824 ha were irrigated. 

Additionally, the Project is expected to generate 111.27 million kWh of electricity per year for 

the electricity of the Northern Cyprus, which has been a problem for many years.  

 In addition to what is mentioned above, the role of this Project, which has emerged as an 

example of the success of water diplomacy, in ensuring the security of the Mediterranean Sea, is 

an undisputed fact. With an over-politicized agenda on the island of Cyprus, water issues only 

emerge as part of a broader political debate. By taking the support of Greece and the Republic 

of Turkey, the TRNC and the Greek Cypriot Administration, approach the Island’s water 

management from their national security perspectives. This study mainly aims to discuss the 

TRNC Water Supply Project in all details. Thus, this infrastructure of support has made by the 

Republic of Turkey is analyzed, and ongoing discussions on this issue are put forward. Finally, 

it had been communicated with the relevant institutions and organizations of both the Republic 

of Turkey, and the TRNC and accordingly, had been done researches in line with this direction 

on the permissions. 

Keywords: TRNC Water Management, Inter-Basin Water Transfer, Sectoral Water Allocation, 

Historical Issues, Diplomatic Relations.  
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ÖZET 

 Enerji iç içe geçmiş bir dizi özelliğiyle yaşamın devamlılığı için temel kaynaklardan bir tanesidir. Bu 

anlamda, enerji iki yönüyle tanımlanabilir. Bunlardan ilki enerjinin doğal bir kaynak olmasıdır. Bu 

tanımıyla enerji, insanlığın ısınmadan, ulaştırmaya her türlü ihtiyacını karşılayan doğal bir kaynaktır. 

İkinci ise enerjinin uğruna savaşlar yapılan stratejik bir meta olmasıdır. Enerjinin bu iki yönlüyle de 

uluslararası politikada önemli konulardan biri olduğu aşikardır. Konuyu daha kritik bir noktaya getiren 

ise enerjinin birbirlerini etkileyen çeşitli özelliklere sahip olmasıdır. Öncelikle, artan dünya nüfusu ve 

insanlığın artan ihtiyaçları enerji kaynaklarına talebin artmasına neden olmaktadır. Bunun dışında, kıt 

olan enerji kaynaklarının asimetrik olması yani her yerde bulunmaması enerjiye ulaşmak ve sahip olmak 

açısından kaynakları daha da kritik hale getirmiştir. Enerjinin asimetrik özelliği ise enerji kaynaklarının 

bulunduğu bölgeleri enerji jeopolitik merkezleri haline getirmektedir. Böyle bir kıt kaynağın bulunduğu 

bölgeler, doğal olarak enerji kaynaklarının kontrol edilmesi açısından çeşitli mücadelelerin yaşanmasına 

neden olmaktadır. Bu iç içe geçmiş özellikleriyle enerji, aktörlerin birbirlerine karşı çeşitli politikalar 

üretmelerine ve enerji üzerine dış politikalarını belirlemesine neden olmuştur.  

 Bu tarz enerji jeopolitik merkezlerinden bir tanesi de Akdeniz havzasıdır. Akdeniz havzası enerji 

kaynakları bulunan ülkeler, enerji ihtiyacı olan aktörler ve enerjinin taşınması konusunda avantajlı olan 

coğrafyaları bütüncül bir şekilde bir arada bulunduran bir bölgedir. Dolayısıyla, bölge, dünyada enerji 

ihtiyacı en fazla olan aktörlerden bir tanesi olan Avrupa Birliği’nin, enerji kaynaklarına sahip olan 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ve hem enerji ihtiyacı olan hem de enerji kaynaklarının 

Avrupa’ya taşınmasında merkezi konuma gelme politikası takip eden Türkiye’nin olduğu bir coğrafya 

olarak tanımlanabilir. Akdeniz havzasındaki enerji mücadelesini anlayabilmek için konuya enerji 

güvenliği açısından bakmak gerekir. Enerji güvenliği, enerjiye sahip ülkeler ve enerjiye ihtiyaç duyan 

ülkeler açısından farklı algılanan bir kavramdır. Avrupa Birliği gibi enerjiye ihtiyaç duyan aktörler, 

enerji güvenliğini en temel manasıyla arz güvenliği olarak tanımlamaktadır. Yani, bu tip aktörler 

enerjinin, çeşitli kaynaktan, uygun fiyatlı ve kesintisiz olarak sınırlarına gelmesini isterler. Enerjiye sahip 

ülkeler de enerji güvenliğini, kaynağı, sürekli şekilde, en yüksek fiyattan ve en çok ülkeye satmak 

şeklinde tanımlarlar. Bu durum, Akdeniz Havzasındaki aktörlerin bakış açısı farklılıklarına ve farklı dış 

politikaları formüle etmelerine neden olmaktadır.  

 Bu bağlamda, çalışma, Akdeniz Havzasındaki enerji mücadelesine ve enerji güvenliği çerçevesinde 

bölge aktörlerinin dış politikalarına odaklanacaktır. Çalışmanın yöntemi olay incelemesi 

oluşturmaktadır. Akdeniz bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Bu anlamda, bölge ülkelerinin bakış 

açıları karşılaştırılarak bir analiz yapılacaktır.  Çalışmanın literatüre katkısı ise Akdeniz’i bütüncül olarak 

değerlendirerek Doğu Akdeniz’deki jeopolitik enerji mücadelesini değerlendiriyor olmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, Akdeniz Havzası, Enerji Mücadelesi, Energy Arz Güvenliği. 
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THE ENERGY SECURITY EQUATION IN THE MEDITERRANEAN BASIN 

ABSTRACT 

 Energy is one of the main sources for the continuity of life with a series of intertwined features. In 

this sense, energy can be defined in two ways. The first is that energy is a natural resource. With this 

definition, energy is a natural resource that meets all needs of humanity from heating to transportation. 

The second is that it is a strategic commodity that fights for energy. It is clear that energy is one of the 

important issues in international politics in these two aspects. What makes the issue more critical is that 

energy has various properties that affect each other. First of all, the increasing world population and the 

increasing needs of humanity cause an increase in demand for energy resources. In addition, the scarce 

energy resources being asymmetric, meaning that they are not ubiquitous, make the resources even 

more critical in terms of reaching and controlling energy. The asymmetric feature of energy, on the other 

hand, transforms the regions where energy resources exist into energy geopolitical centers. Naturally, 

regions with such scarce resources are subject to various struggles to control energy resources. With 

these intertwined characteristics, energy has led actors to produce various policies against each other and 

determine their foreign policies on energy. 

 One of such energy geopolitical centers is the Mediterranean basin. The Mediterranean Basin is a 

region that includes both countries with energy resources and actors in need of energy. In addition, there 

are geographies in the Mediterranean basin that are advantageous for transporting energy. Therefore, the 

European Union, which is one of the actors most in need of energy in the world, and the Middle East 

and North Africa countries that have energy resources are in the region. Moreover, Turkey, which both 

needs energy resources and wants to be the energy hub in terms of the transportation of energy resources 

into Europe, is part of the Mediterranean geopolitics. In order to understand the energy struggle in the 

Mediterranean basin, it is necessary to look at the issue in terms of energy security. Energy security is a 

concept that is perceived differently in terms of countries that have energy and countries that need 

energy. Actors in need of energy, such as the European Union, define energy security as supply security 

in its most basic sense. In other words, such actors want to reach energy from various sources in an 

affordable and uninterrupted manner. According to the countries that have energy resources, energy 

security is the continuous sale of the resource at the highest price and the maximum number of 

countries. This situation makes the actors in the Mediterranean Basin differerent in the formulation of 

foreign policies. 

 Within this context, the study will focus on the energy struggle in the Mediterranean Basin and the 

foreign policies of the regional actors within the framework of energy security. The method of the study 

is a case study. The Mediterranean will be considered from a holistic perspective. In this sense, an 

analysis will be compared to the different perspectives of the countries in the region. The contribution of 

the study to the literature is that it considers the geopolitical energy struggle in the Eastern 

Mediterranean by evaluating the Mediterranean as a whole. 

Keywords: Energy Security, Mediterranean Basin, Energy Struggle, Energy Supply Security. 
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TSK Sağlık Komutanlığı, Lojistik Şube Müdürlüğü, hulkutas@tsk.tr 

ÖZET 

 Biyogüvenlik, modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını 

sağlamak için belirlenen risklerin meydana gelme olasılığının ortadan kaldırılması, meydana gelme 

durumunda ise oluşacak zararların kontrol altında tutulması için alınması gereken politik ve işlevsel 

önlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. Biyoterörizm, mikroorganizmalar ya da toksinlerinin canlılarda 

ölümlere sebebiyet vermek, panik oluşturmak, hastalık meydana getirmek gibi amaçlarla kötüye 

kullanılmasıdır. Biyosavunma ise biyogüvenliğin sağlanması amacıyla gerektiğinde askeri kaynakların 

kullanılmasıyla biyoterör ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemlerdir. Dünya genelinde çeşitli 

anlaşmalarla bu konu ile ilgili düzenlemeler yapılsa da bağlayıcılık konusundaki sıkıntılar sebebiyle 

dünyada uygulanan herhangi bir biyogüvenlik sistemi henüz oluşmamıştır. Bu konuya önem veren 

ülkeler; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya’da biyolojik silahlara karşı savunma için çalışma 

yapmaktadırlar. Ayrıca bu ülkelerin son bilimsel araştırmaları takip ederek ülke içinde biyogüvenlik 

sistemi oluşturduğu görülmektedir. Dünyada 70 adet biyolojik silah üretebilme kapasitesi olan ilaç ve aşı 

üretim tesisi, 106 adet ise kısıtlı miktarda bu imkanlara sahip aşı üretimi gerçekleştiren tesis olduğu 

bilinmektedir. 2001 yılında Avrupa Komisyonu Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Direktörlüğü, biyolojik 

ve kimyasal silahlara karşı hazırlık koordinasyonunu öneren bir rapor hazırlamıştır. 5 Ekim 1929’da 

Türkiye, Cenevre Protokolu’nu onaylamış, 5 Kasım 1974'de ise Biyolojik Silahlar Konvansiyonu’nu 

imzalamıştır. Bu konvansiyonların uygulanması için kanuni olarak özel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ancak bu anlaşmalar uluslararası olmaları sebebi ile iç hukukta uygulanabilir 

durumdadır. Biyogüvenlik ve biyosavunma önlemlerinin başarı ile sağlanması için iyi planlanmış bir 

organizasyona ihtiyaç vardır. Biyoterör suçlarına karşı caydırıcılığı yüksek hukuksal düzenlemeler 

yapılmalıdır. İstihbarat kurumları herhangi bir şüphe halinde biyoteröre karşı korunmayı sağlayacak 

merkezi bir yerden acil önlem alınmasını askeri birimlerin desteği ile gerçekleştirmelidir. Biyoterör 

saldırılarının diğer terör saldırılarından farkı önceden haber alınmasının çok zor olmasıdır. İstihbarat 

birimleri çeşitli bilgileri bir araya getirerek olası bir saldırı olasılığını ortaya çıkarmaya çalışmalıdır. Bu 

sebeple istihbarat birimleri, ordu ve biyolojik silahlara karşı merkezi korunma birimi bilgi alışveriş 

halinde olmalıdır. Biyoterör saldırısının istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından engellenemediği 

durumlarda sivil ve askeri savunma birimlerinin tepkisi çok önemlidir. Saldırının tespitini takip eden 

süreçte kurumların sistematik ve belli bir organizasyon dahilinde çalışması gerekmektedir. Saldırı tespiti 

ise en iyi olasılıkla insanlara bulaşmadan rutin kontroller esnasında yapılmış olabilir. Bu kontrollerde 

kullanılabilecek mobil patojen tespit araçları ile mobil laboratuvarlar gerekli sağlık ve ordu birimlerine 

temin edilmelidir. Bu aletlerin geliştirilmesi ile ilgili gerekli araştırmalar üniversite veya diğer araştırma 

kurumlarınca yapılmalıdır ve bu kurumlara gerekli destek sağlanmalıdır. Sağlık kurumları düzeyinde 

ise, belirlenecek ana operasyon merkezlerinin kapasiteleri gerekli şekilde düzenlenmelidir. Bu 

kurumların, daha alt seviyedeki lokal kurumlara, gerekli malzemelerin ve ekipmanların temini için 

ihtiyaç duyulan altyapıları hazırlanmalıdır. Belli periyotlarda askeri personel, sağlık personeli ve halk 

için biyoterör ve korunma yolları ile ilgili eğitimler verilmelidir. Böylelikle asker sivil tüm halk herhangi 

bir anormal durum karşısında ne yapacağını ve nereye başvurması gerektiğini öğrenmiş olacaktır. Bu 

sorunun çözülmesi için ülke içi biyogüvenlik politikasının oluşturulmasında önemli gözüken faktörler 

belirlenerek merkezi bir biyogüvenlik kurumu oluşturulması ve ulusal biyogüvenlik sisteminin 

oluşturulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyogüvenlik, Biyosavunma, Biyoterörizm. 
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BIOSECURITY CONCEPT IN TURKEY AND IN THE WORLD 

ABSTRACT 

 Biosecurity can be defined as the collection of the political and functional measures that need to be 

taken in order to eliminate the risks determined to ensure that biotechnology is implemented without 

harming human health and the environment, and to keep the potential damages under control if these 

risks could not have been eliminated. Bioterrorism is the exploitation of microorganisms or toxins with 

purposes such as causing death in animates, causing panic and diseases. As for biodefence, it is the 

measures taken, to ensure the biosecurity, against bioterrorism and epidemic diseases using military 

resources when necessary. Even though regulations on this matter has been made among the world via 

various agreements, due to the problem in the bindingness, a biosecurity system that is being 

implemented has not been established in the world yet. The countries paying attention to this matter, 

namely USA, UK, France, Germany and Russia, are conducting studies on defence against biological 

weapons. Additionally, it is seen that these countries follow the latest scientific studies and establish a 

biosecurity system on their territories. It is known that there are 70 drug and vaccination facility in the 

world with the capacity to manufacture biological weapons and 106 vaccination manufacturing facility 

with limited potential on this matter. In 2001, European Commission Health and Consumer Protection 

Directorate has prepared a report advising the preparation coordination against biological and chemical 

weapons. Turkey has approved Geneva Protocol in October 5th 1929 and has sign Biological Weapons 

Convention in November 5th 1974. There is no special legal arrangement to implement these 

conventions; however, as these agreements are international, they are implementable in national law. To 

successfully implement biosecurity and biodefence measures, a well-planned organization is needed. 

Legal arrangements with high deterrence shall be established against bioterrorism crimes. In case of any 

suspicion, intelligence agencies shall implement, with the help of military units, immediate prevention 

measures from a central location that will ensure protection against bioterrorism. The difference of 

bioterrorism attacks from the other terrorist attacks is that it is very difficult to acquire intelligence 

beforehand on these attacks. Intelligence units shall try to reveal any potential attacks by compiling 

various data. Therefore, intelligence units, army and central protection unit against biological weapons 

shall at all times be in communication of information. In the case where bioterrorism attack cannot be 

prevented by intelligence and security units, the response of civilian and military defence units is of vital 

importance. In the process following the detection of the attack, these entities need to work 

systematically and within a certain organisation. At best, the attack could have been detected during 

routine controls and before contaminating anyone. The mobile pathogen detection devices and mobile 

laboratories that could be used in these controls shall be procured to required medical and military units. 

Studies to develop these devices shall be conducted by universities and research facilities and these 

institutions shall be supported adequately. At medical institutions level, the capacities of the main 

operation centres to be determined shall be arranged accordingly. These institutions shall prepare the 

infrastructures required by lower ranked local institutions for the procurement of required materials and 

equipment. At certain periods, training on bioterrorism and protection methods shall be given to military 

personnel, medical personnel and the society. By this way, all public, military or civilian, will have 

learned what to do and where to apply in such abnormal conditions. It is considered that to solve this 

problem, establishing a central biosecurity institution by determining the factors that appear to be 

important for the establishment of a domestic biosecurity policy, and establishing a national biosecurity 

system is appropriate.  

Keywords: Biosecurity, Biodefence, Bioterrorism. 
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ÖZET 

 Hayatın vazgeçilemez unsuru olarak su, dünyadaki kadim önemini korumaktadır. Sadece 

dünyada değil evrensel ölçekte bile suyun göz ardı edilemez niteliği, tekrar ve tekrar su üzerinde 

düşünülmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Peki nedir suyu bu kadar vazgeçilmez 

kılan şey? Yalnızca insanın temel bir gereksinim kaynağı olması mı yoksa toplumlar arasındaki 

zenginlik farklarının nedeni mi? Ya da bunların hepsinin yanında ve her şeyden öte, devletler 

arasındaki mücadelelerin aracı veya uluslararası alanda yer alan devlet dışı aktörlerin stratejik 

hamlelerinin ulaşmak istediği nihai bir sonuç mu?   

 Dünyada ne kadar insanın su ile temas halinde olup olmadığı önemlidir. Birleşmiş Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (2019) (UNESCO) göre, dünyada yaklaşık 2 milyar insan su 

stresi içindeki ülkelerde yaşamaktadır. Artan bu su stresi göstermektedir ki,  su kaynakları ciddi 

ölçüde kullanılmakta olup bu durum su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda etkiler 

yaratmakta ayrıca suyun kıtlığı onu paylaşanlar arasında bir çatışma potansiyelini de 

beraberinde getirmektedir (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, 2019: 13). Bu 

boyutları ile değerlendirildiğinde su, sadece insanoğlunun en temel ihtiyacının karşılanması 

bakımından değil aynı zamanda devletlerin, toplumların ve uluslararası arenadaki tüm 

aktörlerin, çatışma ya da barış içinde olmalarında da önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (2018) (FAO), Swain ve Jägerskog’dan 

(2016) aktardığına göre, çatışma ve şiddet olaylarının meydana geldiği durumlarda, toplumları 

zora sokmak ve bu toplum dengelerini bozmak amacıyla su kasten bir silah gibi kullanılabilir. 

Bu durum özellikle bir ülkenin mevcut su kaynakları kıt olduğunda ve hane halkının 

ihtiyaçlarını temin etmede, geçimini sağlamada bir istikrarsızlık söz konusu olduğunda ya da 

büyük ölçüde su kaynaklarının kasıtlı olarak kirletilmesi durumunda ortaya çıkabilir. 

 Türkiye’nin su yönetimi uluslararası yönüyle ele alındığında stratejik su yönetiminin çatışma 

ve barış boyutlarının bulunduğu söylenebilir. Özellikle sınır aşan sularda anlaşmazlıkların 

nispeten daha yoğun yaşandığı ifade edilebilir. Mesela Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan ile 

Meriç Nehri Havzası’nı paylaşmaktadır. Bu havzanın Türkiye içinde bulunan alanı 14 560 km² 

olup Meriç-Ergene alt havzasında 11 357 km² verimli tarım arazisi yer almaktadır ve bu durum 

tarımsal yönden Meriç Nehri suyu yönetiminin bölge ve Türkiye ekonomisi için stratejik 

önemini çıkar çatışmaları veya işbirliği bağlamında ortaya koymaktadır (Özdemir, 2015: 83). 

Kurtoğlu’na göre, günümüzde dünyanın değişik yerlerinde su gerginlikleri bulunmaktadır ve su 

rekabeti ileriki zamanda su savaşları hâlini alabilir. Örneğin Türkiye’nin Fırat-Dicle nehirlerinin 

yönetimi ile ilgili olarak İsrail, Suriye ve Irak ile çatışma olasılığının bulunduğu belirtilebilir. 

Ayrıca İsrail ile Mısır, Suriye, Ürdün ve Filistin arasındaki anlaşmazlıkların temelinin su 

olduğu, dünyada bir su savaşı çıkması durumunda Nil nehrinin en başta gelen su savaşı kaynağı 

olabileceği ifade edilebilir (Kurtoğlu, 2018: 148). Forsythe‘e göre, suyun kim tarafından 

yönetildiği ve hangi amaçla kullanıldığı önemli olup küresel iktidar mücadelelerinde suyun 
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siyasallaşarak korkutucu bir araç olabileceği dile getirilmektedir. Ayrıca uluslararası hukukun 

bu konudaki düzenleyici metinlerinin yetersiz kaldığı, devletler arasındaki su anlaşmalarının az 

ve kısa süreli olduğu, su güvenliğinin - özellikle Irak ve Suriye'de - son on yılda bozulduğu, 

devlet güvenliği bağlamında nehir kıyısındaki havzalarda sorunların artık küçüklükten çıkarak 

kartopu gibi büyüyebileceği vurgulanmaktadır (Forsythe, 2017: 180). 

 Araştırma ile Türkiye ve uluslararası alandaki su kaynaklarının incelenmesi, bu bağlamda 

parçalardan sisteme doğru bir stratejik su yönetim ağı unsurlarının irdelenerek Türkiye’nin milli 

su güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

 Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışmaları kullanılmış olup doküman 

incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmadaki verilerin oluşturulmasında kitap, makale, 

tez, gazete, internet bilgilerinden faydalanılmıştır. Balcı’ya göre nitel araştırma, parça ile sistem 

arasında ilişki kurar ve sistemin çözümlenmesini sağlar (Balcı, 2015: 35). Araştırma evreni 

dünyadaki su kaynakları olmakla birlikte örneklem olarak esas araştırma konusu olan 

Türkiye’deki özellikle sınır aşan su kaynaklarıdır.  

 Çalışma ile Türkiye’nin stratejik su yönetimi uygulamaları ile iç politikada ve uluslararası 

alanda alternatif ekonomik ve sosyal politikalar geliştirilmesinde fikir sunabileceği, kadim 

problemler karşısında farklı yaklaşımların betimlenmesi ile literatüre katkı sağlayabileceği 

belirtilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Su Yönetimi, Milli Güvenlik, Türkiye’nin Su Politikaları. 

 

TURKEY'S STRATEGIC MANAGEMENT OF WATER AND IMPORTANCE IN 

TERMS OF NATIONAL SECURITY 

ABSTRACT 

 Water as an indispensable element of life preserves its ancient importance in the world. Not 

only in the world, but also on a universal scale, the inalienable nature of water reveals the fact 

that water should be considered again and again. So what makes water so indispensable? Is it 

merely a basic source of necessity or is it the cause of differences in wealth between societies? 

Or next to all this and above all, is it the ultimate outcome of the strategic moves of non-state 

actors in the international arena or the instrument of struggles between states?  

 How many people in the world are in contact with water is important. According to the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2019) (UNESCO), around 2 

billion people in the world live in water stress countries. This increased water stress shows that 

water resources are being used to a great extent, which has an impact on the sustainability of 

water resources, and the scarcity of water brings about the potential for conflict between those 

who share it (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2019: 13). 

When evaluated with these dimensions, water is an important factor not only in terms of 

meeting the most basic needs of human beings, but also in ensuring that states, societies and all 

actors in the international arena are in conflict or peace. According to the United Nations World 

Food and Agriculture Organization's quote from Jägerskog, in cases of conflict and violence, 

water can be deliberately used as a weapon to put societies in a difficult position and disrupt the 

balance of society. This situation may occur especially when a country's water resources are 
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scarce and there is instability in providing for the needs of the household, livelihood, or in the 

case of intentionally polluting water resources. 

 Taken with the international aspects of water management in Turkey, it can be said that 

strategic water management has conflict and peace dimensions. Particularly in transboundary 

waters, it can be said that the disputes are more intense. For example, Turkey, which shares the 

Maritsa River Basin with Bulgaria and Greece. Turkey is located in the area of 14 560 square 

kilometers of this basin is the Maritsa-Ergene basin is located in the lower 11 357 km² of fertile 

agricultural land and in this case reveals conflict or cooperation in the context of Turkey's 

economy and its strategic importance for the agricultural aspects of the Evros River water 

management (Özdemir, 2015: 83). According to Kurtoğlu, nowadays, there are water tensions in 

different parts of the world and water competition can become water wars in the future. For 

example, Turkey regarding the management of the Euphrates-Tigris river, Israel and Syria can 

be noted that no possibility of conflict with Iraq. Moreover, it can be stated that water is the 

basis of the disputes between Israel and Egypt, Syria, Jordan and Palestine, and that if the water 

war occurs in the world, the Nile River may be the main source of water war (Kurtoğlu, 2018: 

148). According to Forsythe, it is important that who manages water and for what purpose it is 

used and that water can become a scary tool by politicizing in global power struggles. In 

addition, it is emphasized that the regulatory texts of international law are insufficient, water 

agreements between states are short and short-term, water security - especially in Iraq and Syria 

- has deteriorated in the last decade, and the problems in the river basins in the context of state 

security can now grow as snowballs (Forsythe, 2017: 180). 

 With research, investigation of water resources in Turkey and internationally and with an 

accurate analysis of the strategic water management network element of the system is aimed to 

contribute to the development of the parts of Turkey's national water security. 

 In the study, qualitative research method and case studies were used, in addition. document 

analysis technique was used. Books, articles, theses, newspapers and internet information were 

used to form the data in the research. According to Balcı, qualitative research establishes the 

relationship between the component and the system and enables the analysis of the system 

(Balcı, 2015: 35). Research universe is the world's water resources is essential to research topics 

as water resources are in excess of the sample especially transboundary in Turkey.  

 This study, Turkey's strategic water management applications in domestic politics and in the 

international arena can offer ideas for developing alternative economic and social policies, in 

addition, it can be stated that different approaches to ancient problems can contribute to the 

literatüre. 

Keywords: Strategic Water Management, National Security, Turkey's Water Policies. 
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CYBERBULLYING 

Öğr. Gör. Emre Cihan ATEŞ 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Öğretim Bşk.lığı, Güvenlik Bilimleri Böl., emre_cihan_ates@hotmail.com 

Doç.Dr. Erkan BOSTANCI 
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Doç.Dr. Mehmet Serdar GÜZEL 

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Böl., mguzel@ankara.edu.tr 

ABSTRACT 

 In parallel with the development of technology, the entry of the Internet and social media into our 

lives has made a revolution in the field of communication. Today, 57% of all the people in the world, 

mostly young people, use the Internet with an average of 6 hours and 42 minutes per day while 45% of 

them use the social media with an average of 2 hours and 16 minutes per day (Wearesocial, 2019). 

These rates may vary from country to country. Particularly with the increasing popularity of the use of 

the Internet and social networks, users have begun to share their feelings and opinions on various 

subjects publicly or with limited confidentiality.  

 While the Internet and social networks are free platforms, the elements shared on these platforms 

include a crime and intelligence information occasionally. In the studies conducted, although the crime 

victimization rates on the social networks are high, the low notification rates restrict the reactive 

intervention of the security teams. In other words, the low rate of notification causes the Internet and 

social media to be the dark side of crime. This emerging situation has necessitated security forces to 

carry out preventive activities such as virtual patrol.  

 In this study, within the scope of the preventive activities to be conducted by security teams, the area 

of "cyberbullying" was chosen as example in the process of obtaining significant information based on 

the insignificant social media data stack. Cyberbullying is the act of harming or embarrassing others or a 

group through technological digital platforms (such as writing negative and destructive statements about 

the photos of an individual, writing harassing statements on her/his wall, stealing her/his social media 

account and disclosing her/his information). Cyberbullying was determined as the subject of the study 

because of being one of the common problems with the rapid growth of the social media. 

 This study is in the descriptive/exploratory research category in terms of providing and using 

information. The data were obtained from the social network called "Twitter" since there are more 

public shares on this platform compared to other social media platforms and it provides the opportunity 

to use the source code. The data subjected to the analysis were obtained from 1000 public shares 

between June 18-25, 2019. The fact that the study was conducted specifically to Twitter and it covered 

the determined date constitutes the limitation of the study. Only the primary data obtained through the 

text mining via Twitter API will be used in the study. In the text mining process, firstly, the raw data was 

converted into a usable format, cleaned and subjected to pre-processing. Afterwards, the data mining 

and text mining techniques were applied on the data sets in order to obtain information about the shares 

made on the social media network called Twitter through the keyword “cyberbullying”. The data were 

obtained by using “Twitter API”, “Tweepy” and “NTLK (Natural Language Toolkit)” through 

“Pycharm” interface in Python programming language. 
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 As a result of the study, the followings were determined with the data obtained from the analysis of 

the sentences containing the keyword cyberbullying (Some figures of analysis are available in the 

appendix.);  

 How share texts are perceived (positive-negative), 

 Which words are used frequently in the text, 

 Which word collocations are used in the text, 

 In which countries those sharing contents are located, 

 How often other users retweet the shares, 

 The follow and follower status of the users of the accounts of those sharing a post. 

 Based on this sample study, the examination of the mobility on the social networks through keyword 

groups by security teams and researchers and obtaining information related to this issue will contribute 

to the determination of the origin of the crime problem and crime prevention efforts.  

Keywords: Cyberbullying, Twitter, Text Mining, Data Mining, Predictive Policing. 

 

TWİTTER’DA VERİ MADENCİLİĞİ: SİBERZORBALIK İLE İLGİLİ TWEET’LERİN 

ÖRNEK ANALİZİ 

ÖZET 

 Teknolojinin gelişimine paralel olarak, internet ve sosyal medyanın hayatımıza girmesi iletişim 

alanında bir devrim yaratmıştır. Günümüzde çoğunluğu gençler olmak üzere, dünya üzerindeki tüm 

insanların %57’si interneti günlük 6 saat 42 dakika ortalama ile kullanmakta, %45’i ise sosyal medyayı 

günlük 2 saat 16 dakika ortalama ile kullanmaktadır (Wearesocial, 2019). Söz konusu oranlar ülkeden 

ülkeye değişebilmektedir. Özellikle internet ve sosyal ağların kullanım popülerliğinin artmasıyla birlikte, 

kullanıcılar çeşitli konularda duygu ve düşüncelerini herkese açık veya sınırlı gizlilikle paylaşmaya 

başlamıştır.  

 İnternet ve sosyal ağlar özgür platformlar olmakla birlikte, zaman zaman paylaşılan öğeler bir suçu 

ve istihbari bilgiyi de içermektedir. Yapılan çalışmalarda, sosyal ağdaki suç mağduriyet oranlarının 

yüksek olmasına karşın, ihbar oranlarının düşük olması güvenlik güçlerinin reaktif müdahalelerini 

kısıtlamaktadır. Farklı bir ifadeyle de ihbar oranının düşük olması, internet ve sosyal medyanın suçun 

karanlık alanı olmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu durum, güvenlik güçlerinin sanal devriye 

gibi önleyici çalışmalar yapmasını zorunlu kılmıştır.  

 Bu çalışmada güvenlik güçlerinin yapabileceği önleyici çalışmalar kapsamında, anlamsız sosyal 

medya veri yığınından yola çıkarak, anlamlı bilginin elde edilmesi sürecinde “siber zorbalık” alanı örnek 

olarak seçilmiştir. Siber zorbalık, teknolojik dijital platformlar üzerinden başkalarına veya bir gruba 

zarar vermek veya utandırmak amacıyla yapılan davranıştır (Bir kişinin fotoğraflarına olumsuz ve yıkıcı 

ifadeler yazmak, duvarına taciz edici ifadeler yazmak, sosyal medya hesabını çalıp buradaki bilgilerini 

ifşa etmek gibi). Siber zorbalık, sosyal medyanın hızlı büyümesiyle birlikte, yaygın problemlerden biri 

olması sebebiyle, çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir. 

 Yapılan bu araştırma, bilgilerin sağlanması ve kullanılması yönünden tanımlayıcı/keşfedici araştırma 

sınıfına girmektedir. Kaynak kod kullanımına imkan tanıması ve insanların herkese açık paylaşımlarının 

diğer sosyal medya platformlarına göre daha fazla olması sebebiyle “twitter” isimli sosyal ağdan veriler 

elde edilmiştir. İncelemeye konu veriler, 18-28 Haziran 2019 tarihleri arasındaki herkese açık olan 1000 
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adet paylaşımdan elde edilmiştir. Çalışmanın Twitter özelinde yapılmış olması ve belirlenen tarihi 

kapsaması hususları çalışmanın sınırını oluşturmaktadır. Araştırmada yalnızca Twitter API üzerinden 

metin madenciliği çalışması ile elde edilen birincil veriler kullanılacaktır. Metin madenciliği işleminde, 

ilk önce ham verilerin kullanılabilir bir formata dönüştürülerek, üzerinde temizlik yaparak veri ön işleme 

tabi tutulmuştur. Daha sonra, “cyberbullying” anahtar kelimesi üzerinden Twitter isimli sosyal medya 

ağından yapılan paylaşımlar hakkında bilgi edinmek için veri setleri üzerinde veri madenciliği ve metin 

madenciliği teknikleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler, Pyhton programlama dilinde “Pycharm” ara 

yüzü üzerinden, “Twitter API”, “Tweepy” ve “NTLK (Natural Language Toolkit)” kullanılarak elde 

edilmiştir. 

 Araştırma sonucu siber zorbalık anahtar kelimesini içeren cümlelerin analizinden elde edilen 

verilerle (Bazı analizlere ait şekiller ekte sunulmaktadır.);  

 Paylaşım metinlerinin nasıl algılandığı (olumlu-olumsuz), 

 Metin içinde hangi kelimelerin sık kullanıldığı, 

 Metin içinde hangi kelime birlikteliklerinin kullanıldığı, 

 Paylaşımda bulananların hangi ülkelerde bulunduğu, 

 Paylaşımın hangi sıklıkta başka kullanıcılar tarafından paylaşıldığı (retweet), 

 Paylaşımda bulunanların hesap kullanıcılarının takip ve takipçi durumu belirlenmiştir. 

 Yapılan bu örneklem çalışmadan yola çıkarak, anahtar kelime grupları üzerinden sosyal ağlardaki 

hareketliliğin güvenlik güçleri ve araştırmacılar tarafından incelenerek, bilgi çıkarımı yapılmasının suç 

sorununun kökeninin belirlenmesinde ve yapılacak suçu önleyici çalışmalarda fayda sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Twitter, Metin Madenciliği, Veri Madenciliği, Önleyici Kolluk. 
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GÜVENLİK RİSKİ AÇISINDAN KATMANLI İMALAT TEKNOLOJİSİ 

Doç.Dr. Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi,  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, gokhan.ogunc@gmail.com 

ÖZET 

 Üçboyutlu siber-fiziksel sistemlerinin ilk örneklerinden olan ve bir ürünün imalatını yerden bağımsız 

bir hale getiren katmanlı imalat teknolojisi, her ne kadar 1987 yılında Japonya’da Stereolithography 

(SL) yöntemi ile keşfedilmiş olsa da son kullanıcı seviyesinde ulaşılabilir olması 3 boyutlu tasarım 

programlarının yaygınlaştığı 2000’lerde olmuştur. Tüm katmanlı imalat tekniklerinde, ürünü oluşturan 

yapı taşları katmanlar halinde üst üste yerleştirilerek bir araya getirilmektedir. Aralarındaki fark üretimde 

kullanılan malzemenin sertleştirilmesinde kullanılan metottadır. 

 Katmanlı imalat yöntemi ile çok karmaşık şekiller ve mekanizmaların tek seferde ve herhangi bir 

eklem noktası/hattı olmadan yapılabilmesinin yanı sıra, boron karbid gibi balistik zırh imalinde 

kullanılan çok sert ve şekillendirilmesi zor malzemelerden çok açılı ve farklı geometrilerde ürün imal 

edilmesi mümkün hale gelmiştir.  

 Katmanlı imalat sonucunda elde edilen ürünlerin dayanıklılığı veya detayları gösterme derecesi 

(çözünürlüğü), imalat sırasında kullanılan malzeme ile yakından ilişkilidir. Günümüzde yaygın olarak 

kullanılan katmanlı imalat malzemeleri; polikarbon, ABS polimer, poliaramid, polietilen, karbon fiber, 

bor karbid, patlayıcı maddeler, sevk maddeleri, alüminyum alışımlar, kobalt tabanlı alışımlar, alet çeliği, 

nikel tabanlı alışımlar, paslanmaz çelik, titanyum alışımlar, altın, gümüş, bakır alışımlar olarak 

sıralanabilir. Tasarım ve imalat amacına bağlı olarak farklı malzemelerin katmanlı imalat yönteminde 

kullanılması için araştırmalar devam etmektedir. 

 2013 yılında ABD Başkanı Barack Obama, katmanlı imalat teknolojisinden bahsederken, bir şeyi 

üretmenin en devrimsel yöntemi ifadesini kullanmıştır. Nitekim bağımsız danışmanlık firması Wholers 

Associates Inc. tarafından 2014 yılında yapılan araştırma da bu görüşü destekler niteliktedir; katmanlı 

imalat teknolojisi ile üretilen ürünlerin %29’unun doğrudan fonksiyonel parça olduğu ve yaklaşık 4,1 

milyar dolarlık bir üretim hacmi olduğu tespit edilmiştir. NIST tarafından yapılan bir araştırmada ise 

2029 ve 2031 yılları arasında katmanlı imalat teknolojisinin pazar değerinin 50 milyar dolara ulaşacağı 

ortaya çıkartılmıştır.  

 Katmanlı imalat teknolojisi bir saldırının hedefi olabileceği gibi bir saldırının aracı veya silahı olma 

ihtimalini barındırması bu teknolojiyi bir güvenlik riski halinde getirmektedir. Bu çalışmada her iki 

durumda ele alınmış ve potansiyel fırsatlar ile riskler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

 Kullanım alanının geniş olması ve günümüzde kritik sistemlere ait parçaların imalatında da yer 

alması ve bilgisayar teknolojisi alt yapısına bağlı olması, katmanlı imalat sistemlerini siber saldırıların 

ana hedefi haline getirmektedir. Geçekleştirilebilecek siber saldırılar ile imal edilen ürünün tasarımında 

zayıf noktalar oluşturulabileceği gibi imalat sırasındaki süreçlerde sekteye uğratılarak istenilen ürünün 

elde edilmesi engellenebilir. Havacılık ve uzay sanayisinde ve sağlık alanında kullanılmak üzere üretilen 

bir üründe toleransların çok sınırlı olduğundan, ürünün özelliklerine yapılacak bir siber saldırı çok ciddi 

ve yıkıcı sonuçlara neden olacaktır. Diğer bir hedef konusu ise tasarım detaylarının çalınmasıdır; 

endüstri casusluğu. İkinci hedef konusu olan telif alanındaki tehdidin ilk tehdide göre daha erken fark 

edildiğini ve önlem alınmaya çalışıldığını literatürden öğrenmek mümkün. Ancak fiziksel olarak üç 

boyutlu yapıya zarar veren saldırılar konusunda henüz yeterli araştırma yapılmadığı da yine literatürde 

görülmektedir. Katmanlı üretim sistemine yapılan bir saldırı ile sistemin hatalı programlanmasının 

neden olduğu ilk fiziksel tahribat Kasım ayında Powderpart Inc. firmasında meydana gelmiştir. Bu 

saldırıda üretilmekte olan 3 boyutlu ürünün yapısını tanımlayan kodlarda değiştirilmiş ve yazıcıda 

patlama meydana gelmiştir. 
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 Gelinen noktada katmanlı imalat teknolojisinden sadece devletler ile düzenli ordular veya çok uluslu 

şirketler faydalanmamakta, terör örgütleri ve organize suç örgütleri tarafından da yasadışı silah imali 

amacıyla da kullanılmaktadır. Katmanlı imalat teknolojisiyle yasa dışı silah veya silah parçaları ile 

mühimmat imalatına örnek olarak; ateşli silahlar, ateşli silah parçaları, mühimmatlar, roket sevk 

maddeleri, patlayıcı maddeler, roket parçaları, insansız hava aracı ve nükleer silah üretiminde kullanılan 

yardımcı elemanları sıralanabilir. Bunun için gerekli olan sadece donanımı yüksek olan bir bilgisayar, 3 

boyutlu tasarım programı ve üretilmek istenen ürüne uygun katmanlı imalat makinesidir. Buna örnek 

olarak Suriye’de ve Irak’ta DAEŞ sonrası elde edilen insansız hava araçlarından ve bombacıklardan bir 

kısmının katmalı imalat teknolojisi ile üretilmesi verilebilir. 

 Hem siber saldırılara hedef olma ihtimali hem de yasadışı silah imalatına olan etkileri nedeniyle 

ABD’de katmanlı imalat tekniği, ulusal güvenlik konusu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu 

doğrultuda başta ABD olmak üzere, Avrupa Birliğinde de katmanlı imalat teknolojisi ile alakalı strateji 

ve politika belgeleri hazırlanmıştır. Son yıllarda havacılık ve savunma sanayii alanlarındaki ar-ge ve 

üretim çalışmalarında yaygınlaşan katmanlı imalat teknolojisi ile ilgili olarak Türkiye'nin de standart 

hazırlığı ile strateji ve politika çalışmalarını yapması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Katmanlı İmalat Teknolojisi, 3 Boyutlu Yazıcı, Yasadışı Silah İmalatı, Patlayıcı 

Madde, Zırh. 

 

THE ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY IN SECURITY RISKS 

PERSPECTIVE 

ABSTRACT 

 One of the first examples of three-dimensional cyber-physical systems was the additive 

manufacturing technology, which made an independent product from the production location, 

was discovered in 1987 by the Stereolithography (SL) method in Japan. However, the additive 

manufacturing technology was made available at the end-user level via the expansion of 3D 

design programs in the 2000s. In addition to the SL technique, which is the beginning of this 

technology, there are seven different layered manufacturing techniques more. In all additive 

manufacturing techniques, the building blocks are placed together in layers over on over. The 

differences among than is the method used to harden the material used in production. 

 With the additive manufacturing method, it is possible to produce very complex shapes and 

mechanisms at one time and without any joint point / line, and to produce products with very 

angular and different geometries from very hard and difficult to shape materials used in the 

production of ballistic armour such as boron carbide. 

 The durability or resolution (level of detail) of the products obtained as a result of additive 

manufacturing is closely related to the material used during manufacture. Nowadays widely 

used additive manufacturing materials; polycarbonate, ABS polymer, poliaramid, polyethylene, 

carbon fibre, boron carbide, explosives, propellants, aluminium alloys, cobalt based alloys, tool 

steel, nickel-based alloys, stainless steel, titanium alloys, gold, silver, copper alloys. Research 

continues for the use of different materials in additive manufacturing method depending on 

design and manufacturing purpose. 

 In 2013, US President Barack Obama mentioned that additive manufacturing technology is 

the most revolutionary method of producing something. Indeed, the independent consulting firm 

Wholers Associates Inc. Research in 2014 supports this view; 29% of the products produced by 

layered manufacturing technology are directly functional parts and have a production volume of 
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approximately 4.1 billion dollars. A survey by NIST revealed that the market value of layered 

manufacturing technology would reach 50 billion dollars between 2029 and 2031. 

 The additive manufacturing technology may be the target of an attack, or the possibility of 

an attack being a means or weapon, making it a security risk. In this study, both cases were 

discussed and potential opportunities and risks were evaluated. 

 The wide range of applications and the fact that it is also involved in the manufacturing of 

critical system components and being connected to computer technology infrastructure make 

layered manufacturing systems the main target of cyberattacks. Weak points may be created in 

the design of the product manufactured by cyber-attacks that may be performed, and the 

production of the desired product may be prevented by interrupting the processes during 

production. As the tolerances of a product produced for use in the aerospace industry and in the 

field of health are very limited, a cyber-attack on the properties of the product will have serious 

and devastating consequences. Another objective is to steal design details; industrial espionage. 

It is possible to learn from the literature that the threat of copyright, which is the second target 

subject, is recognized earlier than the first threat and attempts are made to take precautions. 

However, it is also seen in the literature that there has been little research on the first threat 

subject and attacks that damage the physically produced structure. However, it is also seen in 

the literature that there is not enough research on attacks that physically damage the three-

dimensional structure. The first physical damage caused by a cyber-attack on the additive 

manufacturing system via the incorrect programming of the system occurred in 2013 November 

in the Powderpart Inc. company. In this attack, the codes describing the structure of the 3D 

product being manufactured were modified and an explosion occurred in the printer. 

 At this point, additive manufacturing technology is not only used by states, regular armies or 

multinational companies, but also used by terrorist organizations and organized crime 

organizations for the purpose of producing illegal weapons. As an example of the manufacture 

of illegal weapons or weapon parts and ammunition with additive manufacturing technology; 

firearms, firearm parts, ammunition, rocket propellants, explosives, rocket parts, unmanned 

aircraft and auxiliary elements used in the production of nuclear weapons. All that is required is 

a computer with a high level of hardware, a 3D design program and an additive manufacturing 

machine suitable for the make to be produced. An example of this is that some of the unmanned 

aerial vehicles and bomblets obtained after ISIS in Syria and Iraq are produced with additive 

manufacturing technology. 

 In the United States, additive manufacturing technolgy have been considered as a national 

security issue, both due to the possibility of being the target of cyber-attacks and their effects on 

the manufacture of illegal weapons. In this direction, strategy and policy documents related to 

additive manufacturing technology have been prepared in the USA and in the European Union. 

In recent years, additive manufacturing technology is common in the R&D and prototype 

production at the aerospace and defence industry in Turkey. For that reason, Turkey should 

focus on the preparation of the additive manufacturing standard and the strategy and policy 

studies on the additive manufacturing technology. 

Keywords: Additive Manufacturing Technology, 3 Dimensional Printer, İllicit Weapons 

Manufacturing, Explosive Material, Armour.  
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA KARŞI KOYMAYA YÖNELİK YÖNTEMLER VE 

UYGULAMALAR 

Öğr.Görv. Okan ÇAKIRCA 

Milli Savunma Üniversitesi, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, okancakirca@hotmail.com 

Dr. Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN 

Milli Savunma Üniversitesi, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, okancakirca@hotmail.com 

ÖZET 

 “İnsansız Hava Aracı” veya kısaca İHA olarak adlandırılan drone; İngilizcede erkek arı 

anlamına gelmektedir. İHA; otomatik pilot veya yazılım ile yönetilen, uzaktan kumandayla 

kontrol edilen, herhangi bir cisim taşıyabilen, insansız uçabilen ve belirli bir zaman diliminde 

havada kalabilen, güç kaynağı olan küçük boyutlardan devasa boyutlara ulaşabilen hava 

aracıdır. İHA’lar birçok teknolojide olduğu gibi önce savunma sanayi için kullanılmaya 

başlanmış müteakiben birçok sektörde ve değişik amaçlarla etkin olarak kullanılır olmuşlardır. 

Son dönemlerde oldukça popüler olan İHA’lar sivil sektörde ve askeri alanda her geçen gün 

artan bir ivme ile etkin olarak kullanılmaya devam etmektedir.  

 İHA’ların kullanıldığı sivil sektördeki uygulama alanları; kargo, doğal hayatı gözleme, 

reklamcılık, fotoğrafçılık, tarım, pazarlama, seyahat, ilk yardım vb. olarak sıralamak 

mümkündür. İHA’ların kullanıldığı askeri alanlar ise;  sınır hatları, haritalama, gözlem, 

istihbarat toplama, keşif vb. olarak ifade edilebilir. Teknolojinin gelişmesi ve elektronik 

ürünlere erişim kolaylığı sebebiyle İHA’ların yapımı ve tedarik edilmesi daha kolay hale 

gelmiştir. Ayrıca kısa süreli uçuş tekniklerini teorik ve uygulamalı öğrendikten sonra İHA’ları 

rahat uçurmak mümkün olmaktadır.  

 Bu sebeplerden dolayı İHA’lara birçok sektörde işleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak 

maksadıyla başvurulmaktadır. İHA’lar sivil sektörde daha etkin kullanılmaktadır. Bunun en 

önemli sebeplerinden biri, sivil sektörde kullanılan İHA’ların askeri alanda kullanılanlara göre 

daha küçük, daha hafif, daha ucuz ve taşınabilirliğinin daha kolay olmasıdır. Diğer taraftan 

İHA’ların zararlı amaçlarla kullanıldığı da sıklıkla görülmektedir. Herkes tarafından satın 

alınabilen bu İHA’lar popüler olmasıyla birlikte tehditleri beraberinde getirmekte ve geleneksel 

güvenlik tedbirlerini yetersiz bırakmaktadır. Bu tehditler de güvenlik zafiyetleri oluşmasına 

sebep olmaktadır. İHA’ların oluşturduğu tehditlerin en başında suikast, terör, istihbarat maksatlı 

kullanımlar gelmektedir. İHA’lar, özellikle askeri alanlara, alışveriş merkezlerine, kalabalık 

alanlara saldırı maksatlı kullanılabilmektedir. Kişi bazlı olarak da devlet başkanlarına ve askeri 

personele saldırı düzenlemek amacıyla kullanılabilmektedir.  

 Yakın zamanda alan ve kişi bazlı bu tarz saldırıların örneklerine tanık olunmuştur. Söz 

konusu İHA saldırılarına karşı önlem almaya yönelik olarak günümüz teknolojisinden 

yararlanılarak yoğun bir şekilde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalarda İHA’ların 

etkisizleştirmesi maksadıyla bir kısım yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler; İHA üzerinde 

kullanılan elektronik devrelerin sensörlerini köreltme,  otomatik pilotu devre dışı bırakma, GPS 

karıştırması yapma,  ağ atma, eğitimli kuşlar ile avlama, uzun namlulu silahlar ile ateş etme,  

elektromanyetik dalga ile RF kontrol bağlantısını kesme ve lazer silah sistemleri ile imha etme 

olarak sayılabilir. Bu yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması için özellikle savunma 

sanayinde büyük yatırımlar ve çalışmalar yapılmaktadır. Dünyadaki çalışmaların yanı sıra 

Türkiye’de de önemli çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye’de savunma sanayi üzerine 

çalışmalar yapan Meteksan, Aselsan ve STM firmaları İHA’lara karşı koymak için projeler 

geliştirmekte ve İHA savarlar üretmektedirler. İHA tehditlerinin önlenmesi günümüzde önemli 

bir konu haline gelmiştir. Ancak literatürde bu konuya ilişkin oldukça sınırlı sayıda çalışma 

olduğu görülmektedir. Bu sebeple bu kavramsal çalışmanın amacı, dünyada ve Türkiye’de İHA 

tehditlerinin önlenmesine karşı geliştirilen yöntemler ve pratik uygulamaların tespit edilerek 

incelenmesi ve sonraki çalışmalarda yararlanılmak üzere toplu olarak değerlendirilmeye 

sunulmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, Drone, Gözetleme, İHAsavar, Anti-İHA. 
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METHODS AND APPLICATIONS FOR RESISTING UNMANNED AERIAL 

VEHICLES 

ABSTRACT 

 “Unmanned Aerial Vehicle” or shortly UAV means “drone” in English. UAV; It is an 

aircraft that can be managed by autopilot or software, controlled by remote control, can carry 

any object, fly unmanned and stay in the air for a certain period of time and can reach huge 

dimensions from small dimensions with power supply. As with many technologies, UAVs were 

first used for the defense industry. Therefore, there was an increase in the use of UAV. 

 As UAVs are popular, they are being used effectively in civil and military fields. Civil areas 

are cargo, natural life monitoring, advertising, photography, agriculture, marketing, travel, first 

aid etc. Military areas are border lines, mapping, observation, intelligence gathering, exploration 

etc.. Due to the development of technology and ease of access to electronic products, the 

construction and supply of UAVs has become easier. It is also possible to fly UAVs easily after 

learning the theoretical and practical techniques of short-term flight. 

 In this way, UAVs facilitate the work in many sectors and enable them to be done quickly. 

One of the most important factors for the effective use of UAVs in civilian is that they are 

smaller, lighter, cheaper and easier to transport than military UAVs. On the other hand, UAVs 

are also used frequently for harmful purposes. These UAVs, which can be purchased by 

everyone, are popular and bring threats, and today's technology leaves security measures 

inadequate. These threats also cause security weaknesses. The most important of these threats 

are assassination, terrorism and intelligence. It can be used to attack military areas, shopping 

malls and crowded areas. It can be used on an individual basis to attack the heads of state and 

military personnel. Recently, this type of area and person based attacks have been intensified.  

 Studies have been initiated to take measures against these UAV attacks by using today’s 

technology. In these studies, some methods have been developed to prevent UAVs’ threats. 

These methods are blind sensors of electronic circuits used on UAV, disabling autopilot, GPS 

shuffling, netting and hunting with trained birds, firing with long-barreled guns, disconnecting 

RF control link with electromagnetic wave, and destruction with laser weapon systems. Major 

investments and works are being made for the defense industry to develop and use these 

methods. As well as the works in the world, some important works in Turkey are carried out. 

Meteksan, ASELSAN and STM firms, who are working on the defense industry in Turkey, are 

developing projects to protect UAVs threat and producing UAV repellents. Prevention of UAV 

threats has become an important issue today, however there are very few studies on this issue in 

the literature. Therefore the aim of this conceptual work is to detect and investigate the methods 

and practical applications developed to prevent UAV threats in the world and in Turkey and to 

present for evaluation fort the use in future Works. 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle, Drone, Surveillance, Drone defender, Anti-UAV.  
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GÜVENLİK RİSKLERİNE KARŞI İHTİYAT VE TEDBİR ÖNLEMLERİNİN İKİ 

YÜZÜ 

Prof.Dr. Argun AKDOĞAN 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, argun.akdogan@asbu.edu.tr 

ÖZET 

İnsanların temel haklarını tehdit eden risk unsurlarına karşı önlemler alınmasını içeren 

güvenlik kavramı son yıllarda geniş bir biçimde ele alınmaya başlanmıştır. Henüz bilimsel 

olarak kanıtlanmamış ya da güvenlik açısından olumsuz etkileri yeterince ortaya konmamış 

risklere karşı da devletler önleyici tedbirler alabilmektedirler. Örnek olarak 1992 yılında Rio 

Deklarasyonu (15 no’lu ilke) tarafından uluslararası hukukta kabul edildi ve Maastricht 

Antlaşması ile birlikte Avrupa Birliği müktesebatına eklenen ve idare hukukumuzda da 

kullanılan ihtiyat ilkesi verilebilir. İdarenin hukuki sorumluluğu çerçevesine kullanılan idarenin 

kusurlu ve kusursuz sorumluluğundan farklı olarak bu ilkenin kullanımında nedensellik 

aranmamaktadır. Sosyal risk ilkesinde ise ihtiyat ilkesine benzer bir biçimde doğrudan illiyet 

aranmaz. Önerilen bildiride güvenlik riskinin ortaya çıkma olasılığına koşut olarak ele alınan 

idare hukuku tedbirleri yargı kararları çerçevesine tartışılacaktır. Devletin oluşan ya da ortaya 

çıkan risk karşısındaki sorumluluğu çerçevesinde Anayasa’nın 125. Maddesi geniş bir şekilde 

yorumlanarak idari işlem ve eylemlerinden doğan zararları tazmin yükümlülüğünü işletmesi 

vatandaşların lehine sonuçlar doğurması olumlu olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte 

idarenin herhangi bir ispat yükümlülüğüne girmeden temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını 

önleyici ihtiyat ve tedbir önlemleri alma olasılığı da bulunmaktadır. Bildiride sözkonusu ikilem 

yargı kararları ve idari kararlar ele alınarak tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Riskleri, İhtiyat. 
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CRITICAL CONSIDERATIONS ON HYBRIDITY APPROACH TO SECURITY 

SECTOR GOVERNANCE: A NEOLIBERAL GOVERNMENTALITY PERSPECTIVE 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BARBAK 

İzmir Katip Çelebi Ünivrsitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, abarbak01@gmail.com 

ABSTRACT 

 This study critically investigates the prospects of emerging hybridity in Security Sector 

Reform and Governance (SSR/G). Evolved through peacebuilding and state building paradigms 

in the post-Cold War era, the stated aim of SSR/G is to promote good governance in security 

sectors of transition, post-authoritarian, and conflict-affected states, while ensuring state’s 

successful monopoly on the use of force. SSRs have been put into practice in transitional, 

authoritarian, and conflict-affected states since 1990s. Among them, conflict-affected states 

have taken more attention from SSR community in that SSR programs required a minimum 

level of security and Weberian statehood for implementation. Given thorny security conditions 

arising from perpetual violence, lack of modern institutions of good governance, and traditional 

(or paternalistic, patrimonial, charismatic etc.) sources of power, (orthodox) SSR programs in 

conflict-affected states have underperformed and failed to deliver their promises of building 

democratic SSG. Conflict-affected states are of particular importance since they are incapable of 

exercising monopoly due to dominance of non-state armed groups, such as terrorists, separatist 

groups, and private military and security companies. The presence of those non-state actors is 

thus an issue as to how the SSG, which is the exercise of sovereignty and state’s monopoly on 

use of force, will be put into practice. As a result, in SSR/G community, it has been increasingly 

acknowledged that those states, which lack essential features of Weberian statehood (successful 

monopoly on the use of force, legal-rational bureaucracy etc.), are going through a state 

formation rather than failing to provide security. Hybridity projects a tailored SSR/G process 

that will be built upon a set of principles, such as local/national ownership, inclusion, 

negotiation, process-dependency, and conflict-prevention. It suggests combining top-down and 

bottom-up approaches, converging state and non-state domains, and accepting the prevalence of 

ongoing state formation process in conflict-affected states. As critical security studies have 

evolved since 1990s, the concept of governmentality has been increasingly applied by scholars 

of public administration, political science, international relations, and sociology in order to 

bring alternative explanations to neoliberal transformation of societies. Coined by Michel 

Foucault through 1970s, governmentality refers to controlling people’s behaviors by using 

political rationalities, governmental techniques and technologies, notably the security 

mechanisms. Neoliberal governmentality is thus related to how governments produce a 

subjectivity that is self-disciplining, self-regulating, or self-governing. It considers homo 

economicus of liberalism as human capital that should be invested in to achieve its full 

potential, that will not necessitate state’s disciplinary mechanisms for compliance, and that will 

ultimately be responsible for its own life. This study argues that hybridity is an emerging mode 

of neoliberal governmentality in SSR theory and practice as well as for liberal peace and state 

building efforts, which aims to re-produce itself to ensure continuity of security-related 

interventions. This paper further argues that hybridity signals a paradigm shift in neoliberal 

governmentality through legitimizing illiberal practices, separating legitimacy from legality, 

prioritizing state formation over sovereignty, and challenging the normative foundations of 

liberal political order. Upon this argument, we need to ask subsequent questions. What are the 
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building blocks of SSR orthodoxy? What are the prevalent challenges faced by SSR theory and 

practice? How can we describe the crisis of SSR? What does post-liberal view offer? What does 

hybridity mean? The study begins with a discussion of SSR/G governmentality and post-liberal 

hybridity. Afterwards, drawing upon the critical lenses of neoliberal governmentality, it 

critically questions the effects of hybridity on SSR/G in terms of its transformative dynamics of 

sovereignty-security relationship, legitimate use of force, legitimacy-legality relationship, and 

state-non-state actors. 

Keywords: Security Sector Reform, Post-Liberalism, Hybrid Security Governance, Neoliberal 

Governmentality. 

 

GÜVENLİK SEKTÖRÜ YÖNETİŞİMİNE HİBRİT YAKLAŞIM ÜZERİNE 

ELEŞTİREL DÜŞÜNCELER: BİR NEOLİBERAL YÖNETİMSELLİK PERSPEKTİFİ 

ÖZET 

 Bu çalışma, Güvenlik Sektörü Reformu ve Yönetişiminde (GSR/Y) gelişmekte olan hibrit 

yaklaşımına ilişkin geleceğe dönük beklentileri eleştirel olarak incelemektedir. Soğuk Savaş 

sonrasında Barış İnşası ve Devlet İnşası paradigmaları içerisinde gelişen GSR/Y’nin ifade 

edilen amacı, geçiş ülkeleri ile otoriter yönetim biçimleri ve/veya çatışma sonrası durumda olan 

devletlerde meşru güç kullanımı tekelini temin ederken güvenlik sektörlerinde iyi yönetişimin 

geliştirilmesidir. GSR, 1990’lardan itibaren geçiş ülkeleri ile otoriter ve çatışmalardan etkilenen 

ülkelerde uygulanmaktadır. Bunlardan çatışmalardan etkilenen ülkeler, GSR uygulanması için 

asgari bir güvenlik ve Weberyan devlet biçimi gerektirdiğinden GSR topluluğundan daha fazla 

ilgi görmüştür. Sürekli şiddet, iyi yönetişimin modern kurumlarının olmayışı ve geleneksel (ya 

da paternal, patrimonyal, karizmatik vb.) güç kaynaklarının varlığından kaynaklanan zorlu 

güvenlik koşulları, çatışmalardan etkilenen devletlerdeki (ortodoks) GSR programları beklenen 

daha düşük performans göstermiş ve demokratik GSY inşa etmeye yönelik vaatlerini yerine 

getirmede başarısız olmuştur. Çatışmadan etkilenen devletler, teröristler, ayrılıkçı gruplar ve 

özel askeri ve güvenlik şirketleri gibi devlet dışı silahlı grupların varlığı sonucu güç kullanımı 

üzerinde tekel uygulayamamaları nedeniyle özel öneme sahiptir. Bu nedenle, bahsedilen devlet 

dışı aktörlerin varlığı, egemenliğin ve devletin güç kullanımı üzerindeki tekelinin uygulanma 

biçimi olan GSY’nin nasıl uygulanacağına ilişkin bir sorun alanını oluşturmaktadır. Bunun 

sonucu olarak, Weberyan devletin varoluşsal özelliklerine (güç kullanımı üzerinde başarılı tekel, 

yasal-ussal bürokrasi vb.) sahip olmayan devletlerin güvenliği sağlamada başarısız olmaktan 

ziyade halen bir devlet oluşumu sürecinden geçtiği GSR/Y topluluğunda giderek daha fazla 

kabul görmektedir. Hibrit yaklaşımı, yerel/ulusal sahiplenme, içerme, müzakere, süreç 

bağımlılığı ve çatışmaların önlenmesi gibi bir ilkeler seti üzerine kurulacak ihtiyaca göre 

uyarlanmış bir GSR/Y öngörmektedir. Hibrit yaklaşım, çatışmalardan etkilenen devletlerde 

yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşımların birbirine bağlanmasını, devlet ve devlet 

dışı alanların birleştirilmesini ve devam eden devlet oluşumu süreçlerinin varlığının kabul 

edilmesini önermektedir. Eleştirel güvenlik çalışmalarının 1990’lardan itibaren gelişmesiyle 

birlikte, yönetimsellik kavramı kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji 

araştırmacıları tarafından toplumların neoliberal dönüşümüne alternatif açıklamalar getirmek 

amacıyla daha fazla kullanılmıştır. İlk kez Michel Foucault tarafından 1970’li yıllarda öne 

sürülen yönetimsellik, özellikle güvenlik mekanizmaları olmak üzere siyasal rasyonaliteler, 

yönetimsel teknikler ve teknolojiler kullanarak insanların davranışlarının kontrol edilmesini 
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ifade etmektedir. Bu kapsamda, neoliberal yönetimsellik yönetimlerin öz disiplinini sağlayan, 

kendi kendini düzenleyen ya da yöneten öznellik üretimi ile ilgilidir. Neoliberal yönetimsellik, 

liberalizmin ekonomik insanını tam potansiyelini sağlamak için yatırım yapılması gereken ve 

böylece itaat için devletin disiplinci mekanizmalarını gerektirmeyecek ve nihai olarak kendi 

yaşamından sorumlu olacak beşeri sermaye olarak görmektedir. Bu kapsamda çalışma, hibrit 

yaklaşımın güvenlikle ilgili müdahalelerin sürekliliği için kendini yeniden üretmeyi amaçlayan 

hem GSR kuramı ve uygulaması hem de liberal barış ve devlet inşası çabaları için neoliberal 

yönetimselliğin yeni gelişen bir biçimi olduğunu savunmaktadır. Dahası çalışma, hibrit 

yaklaşımın liberal olmayan uygulamaların meşruiyetini sağlayarak, meşruiyeti yasallıktan 

ayırarak, devlet oluşumunu egemenliğe önceleyerek ve liberal siyasi düzenin kural koyucu 

temellerine meydan okuyarak bir paradigm değişimine işaret ettiğini ileri sürmektedir. Bu savı 

müteakiben şu sorular sorulabilir: Ortodoks GSR’nin yapıtaşları nelerdir? GSR kuramı ve 

uygulamasına yönelik mevcut meydan okumalar nelerdir? GSR’nin krizi nasıl tanımlanabilir? 

Post-liberal yaklaşım ne önermektedir? Hibrit yaklaşım ne anlama gelmektedir? Çalışma, 

GSR/Y yönetimselliğinin ve post-liberal hibrit yaklaşımın bir tartışmasıyla başlamaktadır. Daha 

sonra, hibrit yaklaşımın GSR/Y yaklaşımına etkisi egemenlik-güvenlik ilişkisi, meşru güç 

kullanma tekeli, meşruiyet-yasallık ilişkisi, devlet ve devlet dışı aktörler bağlamlarında 

neoliberal yönetimsellik çerçevesinde eleştirel olarak tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Sektörü Reformu, Post-Liberalizm, Hibrit Güvenlik Yönetişimi, 

Neoliberal Yönetimsellik. 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE İÇ GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE EĞİTİM 

UYGULAMALARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 

Dr. Tarık AK 

J.Gn.K.lığı, J.Loj.K.lığı, Lojistik Başkanlığı, aktrkak@gmail.com 

Dr. Gökhan SARI 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, gokhansari@jandarma.gov.tr 

ÖZET 

 Günümüzde güvenliğe ilişkin tehditler; uluslararası ortamdan bireye doğru derinleşirken, askeri 

ekonomik, toplumsal, siyasal ve çevresel olarak da genişlemektedir. Dünyada son 20-25 yılda yaşanan 

küreselleşme, iletişim ve teknolojide yaşanan hız, artan nüfus ve göç hareketleri, refahın dağılımındaki 

eşitsizlik, küresel güç merkezlerindeki kayma eğilimleri, yeni ortaya çıkan enerji kaynakları ve çatışma 

alanları doğal olarak birçok yeni tehdidin devlet, toplum ve birey düzeyinde hissedilmesine neden 

olmuştur. Bu durum, devletleri iç ve dış güvenliğe yönelik daha komplike güvenlik tedbirleri almaya 

yöneltmiştir. Tüm bu tehditlere yönelik alınan tedbirler, ulusal güvenliğin genel çerçevesini 

oluşturmaktadır. Ulusal güvenlik ise, iç ve dış güvenlikten oluşmaktadır. İç güvenlik, daha çok kamu 

düzeninin sağlanmasıdır. Ancak bunun ötesinde, günümüzde ulusal güvenliği tamamlayacak ve kamu 

düzenini aşacak bir fonksiyona sahip iç güvenlik anlayışına ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz. 

 İç güvenliğin sağlanmasına yönelik çeşitli enstrümanlar olmakla birlikte en önemlilerinden birisi 

kuşkusuz genel kolluktur. Genel kolluk, iç güvenliği veya diğer bir ifade ile kamu düzenini adli 

(yakalayıcı) ve mülki (önleyici) görevler ile yerine getirmektedir. Ayrıca kolluk birimleri bazı 

ülkelerde silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak da hareket etmekte veya uluslararası misyonlar 

vasıtasıyla ulusal güvenlik kadar uluslararası güvenlik ile de ilişkilendirilmektedir. Ulusal veya 

uluslararası güvenlikte değişim, konjenktürel farklılıklar, toplumsal değişiklikler, güncel risk ve tehdit 

algılamalarındaki farklılıklar, devletlerin yönetim şekillerindeki çeşitlilik gibi birçok parametre 

kolluğun sorumluluk alanını genişletmekte, fakat görevlerini ise belirsizleştirmektedir. Bu belirsizlikler 

ve güncel ihtiyaçların karşılanması ile geleneksel kolluk anlayışından toplum destekli kolluk anlayışına 

dönüşüm çabaları, kolluk eğitim sistemlerinin değişimini de kaçınılmaz kılmıştır. Dolayısıyla ülkeler 

arasında kolluk uygulama ve ihtiyaçlarının farklılaşmasına bağlı olarak eğitim sistemlerinde de değişim 

olması çok olağandır.  

 Bu kapsamda çalışmanın amacı, gerek risk ve tehditler gerekse devletlerin ihtiyaçları açısından 

ülkeler arasındaki kolluk eğitim farklılıkları ve benzerliklerinin ortaya konularak bir model önerisinde 

bulunmaktır. Çalışma, literatür taraması yapılarak teorik bir zeminde yürütülmüştür. Bu sayede kolluk 

teşkilatları ve eğitim usullerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada ilk olarak; Çin Halk 

Cumhuriyeti, Avusturalya, Almanya, İsveç, Finlandiya, Bosna Hersek Devleti ve Polonya ülkelerinin 

kolluk teşkilatları incelenmiş, müteakiben eğitim ve öğretim kurumları ile yeni tehdit ve trendlere göre 

uyguladıkları konu ve müfredatlar Türkiye ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada anılan 

ülkeler incelendiğinde ve kolluk teşkilatlarının ayırt edici unsurlarına bakıldığında; (ı) teşkilatların polis 

veya jandarma tipi yapılara ayrılmaları, (ıı) jandarmaya askeri statü veya genel kolluk özelliğinin 

tanımlanması, (ııı) merkezi devlet veya yerel düzeyde kolluk teşkilatlanmalarına göre tasnif edildiği ve 

kolluğun devletlerin idari yönetim yapısına uyumlu olarak türetildiği görülmektedir.  

 Küresel tehditlerdeki benzerliğin kolluk teşkilat ve eğitim sistemlerinde benzeşmelere, diğer 

taraftan jeopolitik gerekçeler ve ülkesel özelliklerin ise farklılaşmalara yönelik bir baskı oluşturduğu 

görülmektedir. Özellikle eğitim kurumları perspektifinden bakıldığında, iç güvenliğin sağlanmasına 

yönelik nitelikli insan gücü ihtiyacının eğitim merkezleri, akademiler ve sivil üniversiteler vasıtasıyla 

temin edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Risk ve tehditlerin çeşitlenerek belirsizleşmesi ise, insana 

yapılan yatırımın önemini daha da arttırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İç Güvenlik, Kolluk, Eğitim ve Öğretim. 
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A COMPARATIVE STUDY OF THE INTERNAL SECURITY APPROACH AND 

EDUCATIONAL PRACTICES IN THE WORLD AND TURKEY 

ABSTRACT 

 Today, security threats has expanded in military economic, social, political and environmental 

terms while deepening from the international environment to the individual. Globalization in the last 

20-25 years, speed in communication and technology, increasing population and migration 

movements, inequality in the distribution of welfare, shifting tendencies in global power centers, 

emerging new energy sources and conflict areas have naturally caused many new threats to be felt at 

the state, community and individual level. This situation has led states to take more complex security 

measures for internal and external security. Measures taken against all these threats constitute the 

general framework of national security. National security consists of internal and external security. 

Internal security is more about providing public order. However, today there is a need for an 

understanding of internal security that is complementary to national security and exceeds public order. 

 Although there are various instruments for ensuring internal security, one of the most important is 

undoubtedly general law enforcement. Law enforcements fulfill internal security or in other words 

public order by judicial (catcher) and civil (preventive) tasks. Law enforcement units also act as part of 

the armed forces in some countries or are linked to international security as well as national security 

through international missions. Many parameters, such as changes in national or international security, 

conjunctural differences, social changes, differences in current perceptions of risks and threats, and 

diversity of governance of states have broadened the field of responsibility of law enforcement, but 

they have made law enforcement’s duties unclear. With these uncertainties and meeting current needs, 

efforts to convert from traditional law enforcement to community supported law enforcement have 

made the change of law enforcement education systems inevitable. Therefore, it is very ordinary for 

countries to change their education systems depending on the differentiation of their law enforcement 

practices and needs. 

 In this context, the aim of the study is to propose a model by revealing the differences and 

similarities of law enforcement training between countries both in terms of risks and threats and the 

needs of states. . This study was carried out on a theoretical basis by reviewing the literature. In this 

way, it is aimed to evaluate the law enforcement agencies and training procedures. In the study, firstly 

the law enforcement agencies of China, Australia, Germany, Sweden, Finland, Bosnia and 

Herzegovina State and Poland are examined, just after that their education and training institutions, 

new threats and issues practicing according to trends and curricula are evaluated by comparison with 

Turkey. 

 When the countries mentioned in the study are examined and look at the distinctive elements of law 

enforcement organizations; (i) the division of law enforcements into police or gendarmerie-type 

structures, (ii) defining military status or general law enforcement to the gendarmerie, (iii) classifing 

according to law enforcement organizations at central or local level and deriving law enforcement in 

accordance with the administrative management structure of the states. 

 It is observed that the similarity in the global threats has led to the closeness of law enforcement and 

education systems, while geopolitical reasons and national characteristics have created a pressure for 

differentiation. Especially from the perspective of educational institutions, it is seen that the need for 

qualified manpower to provide internal security is tried to procure through training centers, academies 

and civil universities. The diversification and uncertainty of risks and threats increases the importance 

of investment in people. 

Keywords: Internal Security, Law Enforcement, Training and Education.  
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TÜRK KAMU ÖRGÜTLENMESİNDE GÜVENLİK ALANI ÖRGÜTLERİ: “KİŞİLİK” 

VE “ÖRGÜTLENME TİPİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
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Dr. Erdem ÖZGÜR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, eozgur76@hotmail.com 

ÖZET 

 Örgütler, toplumdaki fonksiyonel farklılaşmaya göre amaç birliğine giden yapılardır. 

Örgütler evreninde, farklı özelliklere sahip farklı tipte örgütler bulunur. Kamu örgütleri de bu 

evren içinde konumlanır.  Kamu örgütlenmesi alanında da çeşitli tipte örgütler mevcuttur. 

Hukuksal açıdan tüzel kişiliği olan (kamu tüzel kişiliğini haiz) ve kamu tüzel kişiliği olmayan 

(devlet tüzel kişiliğini haiz) örgütler; yönetsel açıdan ise tipik bakanlık birimleri, bir kamu 

idaresi ile bağlılığı kısmen kurulmuş, çoğunlukla yönetsel özerkliğe sahip kamu hukuku 

kurumları ve devlet şirketleri dışında yarı işletme niteliğinde olup şirket statüsünde de olmayan, 

bakanlığın dolaylı denetimi altında faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişilileri, kamu 

örgütlenmesinin içinde yer alan kategorilerdir. (Karasu, 2004: 187-188) Bu çalışmanın inceleme 

nesnesi ise, Türk kamu örgütlenmesinde yer alan güvenlik örgütleridir. Örgütlenme, yönetimin 

temel unsurlarından biridir. Örgütlenmeye dair ilkeler, değerler, uygulamalar ve bütün bunlara 

yönelik kuramsal çalışmalar yönetim bilimi alanının başlıca inceleme konuları arasında yer 

almaktadır. Bu bağlamda çalışma, Uluslararası Güvenlik Kongresi’nin konu başlıkları arasında 

yer alan “Güvenlik Yönetimi” kapsamına girmektedir.  

 Çalışmanın yöntem itibarıyla iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Türk kamu 

örgütlenmesinde halihazırda yer alan örgütler arasından güvenlik ile ilgili örgütlerin tasnifini 

yapmak ve güvenlik örgütlenmesi alanını görünür kılmaktır. İkincisi ise güvenlik alanında 

konumlanan örgütleri “kişilik” ve “örgütlenme tipi” çerçevesinde kuram ve uygulama 

boyutlarıyla analiz etmektir. 

 Çalışmada güvenlik alanı örgütleri analiz edilirken; (1) kökeni Hobbes’a (2007: 117) kadar 

giden ve Foucault (2014) ve Neocleous’un (2014) çalışmaları ile çözümlenen “kişilik” 

kurumsallaştırmasına başvurulacaktır. Kamu örgütlenmesi, örgütlenme alanındaki 

kişilikleştirilmiş nesneler, şirketler ve benzeri yapılar evrensel değil, tarihsel birer deneyimdir. 

Bu deneyim “özne” ve “kişi”nin kurulması ile sağlanır. Diğer bir ifade ile örgütler, bireyler ya 

da topluluklar normatif bir sistem içerisinde “kişi” formu ile kavranır.  Türk hukuk sistemi 

ışığında günümüz Türk kamu örgütlenmesinde  “kişi”ler, “devlet tüzel kişiliği”, “kamu tüzel 

kişiliği” ve “özel hukuk tüzel kişiliği” şeklinde hukuksal niteliklerine göre kavranmaktadır.  

Güvenlik alanında yer alan örgütlerin sınıflandırılmasına, öncelikle “hukuksal nitelik ölçeği” 

kullanılacaktır. Sonrasında ise (2) güvenlik alanındaki örgütler, “örgütlenme tipleri” 

(komutanlık, genel müdürlük, akademi, vakıf, teşkilat, kurul, işletme, başkanlık gibi) ölçeğinde 

ele alınacaktır.  

 Bu bağlamda yönetim bilimi disiplinin ürettiği bilgiden ve mevzuattaki düzenlemelerden 

(kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, mahkeme kararları vd.) 

yararlanılacaktır.  

 Kamu yönetimi ya da yönetim bilimi disiplini içerisinde, güvenlik örgütlenmesi konusunda 

çok fazla inceleme yapıldığını söylemek güçtür. Kamu yönetimi, genellikle yürütme erkini 

inceleme nesnesi olarak görse de güvenlik örgütlenmesi alanı çoğunlukla disiplindeki 

tartışmaların uzağında kalmaktadır. Bu çalışma ile öncelikle yönetim bilimi perspektifinden 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

210 
 

güvenlik örgütlerinin belirli ölçekler kullanılarak sınıflandırılması ve analiz edilmesi 

beklenmektedir. Ayrıca çalışma neticesinde güvenlik örgütlenmesi alanı görünür kılınacak ve 

bu alandaki örgütlerin benzer tipteki örgütler (başkanlık, akademi, vakıf vd.) ile farklılıkları ya 

da benzerlikleri ortaya konacaktır.  

 Güvenlik örgütlenmesi alanındaki örgütler, salt bir hukuksal nitelik ölçeğinde 

kurumsallaşmamıştır. Güvenlik örgütleri; a) devlet tüzel kişiliğini haiz (Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı vd.) (b) kamu tüzel 

kişiliğini haiz (Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve 

NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, OYAK vd.)  c) 

özel hukuk tüzel kişiliğini haiz örgütler (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve bağlı 

ortaklıkları) şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hukuksal nitelik; örgütlerin üretim ilişkilerinde, 

eylem ve işlemlerinde farklı sonuçlar üretir; ki bu bağlamda örgüt analizinde önemli bir 

unsurdur. Ayrıca, güvenlik örgütlenmesi alanında da birbirinden çok farklı tipte örgütlenen 

yapılar vardır. Akademiden endüstriye, vakıftan anonim şirkete, komutanlıktan genel müdürlüğe 

kadar farklı görev ve amaca özgülenmiş, farklı tipteki güvenlik örgütlerinden söz etmek 

mümkündür. Bu örgütlerden bazısı kamu örgütlenmesi alanında aynı tipte örgütlenmiş yapılar 

ile benzerlik göstermekte (MKEK gibi) iken bir kısmı da sui generis (Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Akademisi veya Milli Savunma Üniversitesi gibi ) şekilde karşımıza çıkmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Örgütleri, Tüzel Kişilik, Örgüt Tipleri. 

 

SECURITY ORGANIZATIONS IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION: AN 

EVALUATION ON “PERSONALITY” AND “TYPE OF ORGANIZING” 

ABSTRACT 

 Organizations are the structures that have collective goals according to functional 

differentiation in society. There are different types of organizations with different characteristics 

in universe of organizations. Also public bodies are serving in this universe with different 

organization types such as legal public entities, government bodies or companies.   The review 

subject of this study is security organizations in Turkish public administration. “Organizing” is 

one of the basic elements of administration. Principles, values, practices and theoretical studies 

related to organization are among the main research topics of the field of administrative 

sciences. In this context, this study falls under the scope of “Security Administration”, which is 

one of the topics of the International Security Congress.  

 This study has two purposes in terms of method. The first aim of the study is to classify 

security organizations in Turkish public administration and to make visible the field of security 

organization. The second aim is to analyze the security organizations within the framework of 

“personality” and “organization type”. 

 In this study, “personality” conceptualizing will be used while security organizations are 

analyzing. The origin of the conceptualization of personality goes back to Hobbes and has been 

analyzed by the work of Foucault (2014) and Neocleous (2014). Public organizations, 

personalized objects, corporations and other bodies in the universe of organization are historical 

experiences, but not universal practices. This historical experience is achieved by the 

construction of  “subject” and “person”.  In other words, organizations, communities, companies 

or individulas are grasped with the a kind of form of “person” in a legal context. Public 

organizations are grasped with three legal types in Turkish law; a)government/state legal entites 

b) public bodies/non-derpartmental public bodies c) private entites-companies. In this context, 
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while security organizations are classifying, this “legal characteristic scale” will be primarily 

used. Then, security organizations will be discussed in the scale of “types of organizing” (such 

as . commandership, general directorate, academy, foundation, board, company, presidency 

etc.).  

 In this context, the body of current law (such as laws, Presidential decrees, regulations, court 

decisions and etc.) will be used and the knowledge produced by the discipline of administrative 

sciences will be utilized. 

 There is not too much study on security organization within the discipline of public 

administration or administrative sciences. Although public administration often sees executive 

power as an object of study, the field of security organization is often far from the debates in the 

discipline. With this study, firstly, it is expected that security organizations will be classified 

and analyzed using certain scales from the perspective of administrative sciences. In addition, as 

a result of the study, the field of security organization will be made visible and the differences 

or similarities of organizations in this field with similar types of organizations (presidency, 

academy, foundations etc.) will be revealed. 

 Organizations in the field of security organization are not institutionalized on purely legal 

characteristic scale. Security organizations appear as; a) having a state legal personality 

(Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı etc.) (b) 

having a public legal entity (Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt 

İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, OYAK 

etc.) (c) organizations having private legal entity (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 

and related companies). Legal characteristics have different consequences in the relations of 

production, actions and operations of organizations; which are an important elements in 

organizational analysis. There are also very different types of structures in the field of security 

organization. It is possible to observe different types of security organizations specific to 

different tasks and objectives, from academy to industry, from foundation to joint stock 

company, from command to general directorate. Some of these organizations are similar to the 

structures of the same type public organization (such as MKEK), while some of them are sui 

generis (such as the Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi or Milli Savunma Üniversitesi). 
 

Keywords: Security Organizations, Legal Entities, Organization Types. 
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FIFTH SESSION/BEŞİNCİ OTURUM                                                                                    

20.09.2019 Friday/Cuma  10:45 - 12:15 

 

PARALAKS ETKİSİNİ SIFIRLAMAK: İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ VE SİYASİ 

KARAR ALICILAR ARASINDAKİ KAÇINILMAZ GERGİNLİK 

Dr.Öğr.Üyesi Kaan Kutlu ATAÇ 

Mersin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, kkatac@yahoo.com 

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı istihbarat çalışmalarında istihbarat örgütleri ve siyasi karar alıcılar 

arasındaki gerginliğin azaltılmasında yeni bir kavram olarak Paralaks Etkisi’nin kullanılarak bu 

etkinin sıfırlanmasının mümkün olup olamayacağı ile ilgilidir. İstihbarat örgütlerinin siyasi 

iradenin yönlendirmesiyle hedefler üzerinde yaptığı çalışmalarda ve müşteri olarak siyasi karar 

alıcılara sundukları nihai ürünlerde ağırlıklı olarak örgütün öncelikleri ve bakış açısı hâkimdir. 

Öte yandan siyasi karar alıcılar ise politika planlaması ve icrasında istihbarat örgütlerinin 

önceliklilerini ve endişelerini göz ardı edebilecek farklı bir bakış açısına sahip olabilirler. Çünkü 

siyasi karar alıcılar örgütlerin bakış açısından çok daha geniş bir perspektife sahiptirler ve gerek 

iç gerekse dış politikada kendi kaygılarını taşımaktadırlar. İki yapı arasındaki bu bakış 

farklılıkları Paralaks Etkisini yaratmaktadır. İstihbarat örgütleri ve siyasi karar alıcılar 

arasındaki ilişki daimi bir gerginlik halindedir. Bu gerginlik iki temele dayanmaktadır. Birincisi 

siyasi kararların alınmasında etkili olan olağanüstü miktar ve karmaşıklıktaki bilginin siyasi 

karar alıcılarca anlaşılabilir hale getirilmesindeki imkânsızlıktır.  Dış politika ve milli güvenlikle 

ilgili 7/24 bilgi akışının, siyasi irade için anlaşılabilir hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Tam bu noktada örgütlerle karar alıcılar arasındaki gerginlik başlamaktadır. İkinci gerginlik 

noktası işlenmiş bilgilerin siyasi karar alıcılar için “hikâyelemesi” sürecidir. Karar alıcılara 

sunulacak istihbarı bilginin siyasa yapımında kullanılabilmesi için siyasi iradenin anlayabileceği 

ve uygulayabileceği bir formata getirilmesidir. Klasik istihbarat çarkındaki son aşama olan 

“hikâyeleme”, istihbaratın dış politika ve milli güvenlik politikalarına uyumlu hale 

getirilmesindeki en kritik safhadır. Çünkü “hikâyeleme” siyasi yapım sürecine dâhil olan alana 

işaret etmektedir. Karar alıcıların hangi bilgiye ne kadar ihtiyaç duyduğunun bilinmesiyle 

örgütün bu bilinme üzerine inşa edeceği “hikâyeleme”, dış politikayla milli güvenlik konularına 

bakış açısında farklılık yaratır. Bu farklılık ise “Paralaks Etkisi”ni oluşturur.  

 Dış politika ve milli güvenlik meselelerinde istihbarat örgütleri ve siyasi karar alıcılar 

arasında gerginlik kaçınılmazdır. Karar alıcıyla örgütler arasındaki hedeflere bakıştaki gerginlik 

Paralaks Etkisi’ni doğurur. Bu gerginliğin kaynağı temelde siyasi iradenin en üst düzey karar 

alıcı ve icracı olarak, bürokratik yapı olan istihbaratın alanına müdahale etme hakkının 

bulunmasıdır. İstihbarat örgütlerinin politika yapım ve icra sürecine müdahalesi ise 

düşünülemez. Ancak aşırı uzmanlaşmış bürokratik yapı olarak siyasi karar alıcının ihtiyaç 

duyduğu bilgileri sağlayan istihbarat örgütleri istihbarat çarkında en önemli aşamayı oluşturan 

“hikâyeleme”yle dış politika ve milli güvenlik meselelerinin planlanması ve icrasında etkin bir 

role sahiptirler. Paralaks Etkisi de bu noktada hedeflere ulaşmada bir engel oluşturur. Paralaks 

Etkisi’nin sıfırlanması mümkün olamasa da düşük seviyeye çekilmesi için örgütlerin hedeflerle 

ilgili objektif ve  “hikâyeleme”de siyasi etkilerden azade olması gereklidir. Bu dış politika ve 

milli güvenlik hedeflerine ulaşılmasında kritik bir noktadır.   

mailto:kkatac@yahoo.com
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 İstihbarat örgütleri siyasi planlama ve karar alma süreçlerinde destek mekanizması olarak ele 

alındığında gerginlik noktası karşımıza çıkmaktadır: Siyasi karar alıcılarla “hikâyelemeden 

sorumlu olan analizcilerin sorumlulukları arasındaki fark. Bu fark analizcinin bilgi desteği 

vermesi ve karar alıcının icra yetkisidir. Burada istihbarat örgütlerinin sorumluluklarını 

vurgulamak gerekir.  İlki örgütlerin karar alıcıları stratejik sürprizlere karşı korumasıdır. Milli 

güvenlikten birinci derecede sorumlu olan siyasi karar alıcılar programlarının oluşumu ve icra 

safhalarında zorunlu olarak istihbaratın sağlayacağı ”hikâyelemeye ihtiyaç duymaktadır. 

Bilginin işlenmesi sürecindeki hikâyelemede, analizcileri hayati bir çelişkiyle karşı karşıyadır: 

Müşteri olarak siyasi karar alıcılara sunulacak bilginin hikâyelemesinde hangi hususların ön 

plana çıkarılarak siyasi iradenin etkin şekilde kullanabileceği meselesi. Siyasi iradenin “hangi 

bilgiye ne kadar ihtiyacı vardır?” sorusu örgütlerle siyasi karar alıcının dış politika ve milli 

güvenlik sorunlarına bakış açılarının farklılaştığı alanı oluşturmaktadır. Hedef olarak dış 

politika ve milli güvenlik planlamaları ve icrası siyasi iradenin yetki alanına giriyor olsa da, 

örgütler de bu konularda derin ve uzun yıllara dayanan uzmanlık alanlarına sahiptir. Bu anlamda 

siyasi karar alıcıyla analizcisi aynı konularda faaliyet gösteren hükümetin iki farklı alanını 

oluşturur.  

 Ancak siyasetin hükümet etme görevi düşünüldüğünde siyasi irade politikaların 

belirlenmesinde bir tekel oluşturur. Hükümet etme yetkisi aynı zamanda örgütlerin 

yönlendirilmesini de kapsamaktadır. Karar alıcılar istihbarat örgütünün alanına girme yetkisine 

sahipken örgütlerin siyasi alana müdahil olması düşünülemez. Karar alıcı-analizci arasındaki bu 

münasebette “hangi bilgiye ne kadar ihtiyaç olduğu” sorusu dış politika ve milli güvenlik 

meselelerinde farklı bakış açılarının oluşmasına neden olur. Bakış açılarındaki farklılık ise 

“Paralaks Etkisi” olarak kavramlaştırdığımız gerginliği yaratır. Bilgiyi işleyenle müşteri 

arasında bakış açılarında farklılar oluşmaktadır.  Kritik politika yapım sürecinde örgütlerinin 

rolü önemli bir tartışma konusudur. Siyasi karar alıcıların dış politika ve milli güvenlikle ilgili 

politikalarda etkinliği sağlayabilmeleri önemli ölçüde istihbarat örgütlerinin objektif ve siyasi 

etkiden arındırılmış “hikâyeleme” yeteneklerinde yatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Paralaks Etkisi, İstihbarat Örgütleri, Siyasi Karar Alıcılar, Siyasi İrade. 

 

ZEROING THE PARALLAX EFFECT: THE INEVITABLE TENSION BETWEEN 

THE INTELLIGENCE ORGANIZATIONS AND POLITICAL DECISION MAKERS 

ABSTRACT 

 In this study  a new concept in intelligence studies, the Parallax Effect, will be used to reduce 

the tension between the intelligence organizations the political decision makers and it will be 

discussed whether or to what extent this effect can be zeroed.Priorities and perspective of the 

organizations dominate the efforts of the services on targets, as guided by the political will, and 

the final intelligence products presented by political decision makers as the client. On the hand, 

decision makers may have a perspective to ignore priorities and worries of the organizations. 

because decision makers have far larger perspective than the organizations and they have their 

own worries both in domestic and foreign policy. The difference in perspectives leads to the 

Parallax effect. The relationship between the organizations and decision makers is characterized 

with chronic tension. This tension has two bases. The first is the impossibility to “process” 

voluminous and complex information by decision makers.  7/24 flows of information about the 
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foreign policy and the national security matters creates a necessity to make such information 

understandable by the senior politicians. Here is the exact point, wherein the chronic tension 

between the organizations and decision makers arises out The second is experienced while the 

information processed by the organizations is “disseminated” for decision makers. The final 

intelligence product submitted to decision makers should be narrated in an understandable and 

easily usable way in order to enable them make political planning. “Narration” is the most 

critical phase to align the intelligence to the foreign and national security policies. The 

organizations should clearly know which information is needed by decision makers. 

“Narration”, which creates a difference in the point of view to the issues related to the foreign 

and the national security policy, is constructed on this understanding. Said difference creates the 

“Parallax Effect”.  

 The Parallax Effect arises out of the differences in perspectives of the decision makers and 

the intelligence world. The underlying cause of this tension is secondary to the fact that the 

political power has an incontestable right to intervene in the field of the organizations’ 

responsibilities. The opposite is unthinkable for the organizations as a bureaucratic entity. 

However, the organizations have a strong effect on the political power in planning and 

implementing of the foreign policy and the national security based on the “narration”. The 

Parallax Effect creates an obstacle in realization of these goals. Although it is not possible to 

zero the Parallax Effect, it is necessary to insist on that the organizations submit “objective 

goals” and the “narration” is made free of political effects. This is a critical point to fulfill the 

goals of the foreign policy and the national security.   

 An inevitable tension is becoming evident when the organizations are considered as a 

support mechanism in the processes of policy planning and decision making. At this point, it is 

necessary to emphasize responsibilities of the organizations.  First, the organizations should 

protect decision makers against strategic surprises. Decision makers necessarily need the 

“narration” submitted by the organizations. The analysts face a vital conflict in the narration, 

which implies information processing: The matter of effective use of the political power by 

featuring certain issues in the narration. The question “Which information is needed and to what 

extent this information can be used?”  by the political power demarks the diverged perspectives 

of the organizations and decision makers on the foreign policy and the national security. 

Although the political power is primarily responsible for planning and implementing of foreign 

policy and national security, the organizations also have deep and long-history specialty on such 

issues. In this regard, the political decision makers and the intelligence analysts represent the 

two different fields of the government that work on the same issues.  

 The difference in the perspective leads to the tension that is conceptualized as the “Parallax 

Effect”.  The role of the organizations in the critical policy making is a matter of an important 

debate. 

 The capabilities of the organizations to create objective and politics-free “narration” have a 

very strong effect on the ability of decision makers to ensure efficiency on the foreign policy 

and the national security. 

Keywords: Parallax Effect, Intelligence Organizations, Political Decision Makers, Political 

Will. 
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SİBER İSTİHBARAT KAPASİTESİNİN ÇEŞİTLENMESİNİN İNSANA DAYALI 

İSTİHBARAT YÖNTEMLERİNİN GELECEĞİNE ETKİSİ 

Dr. Öğretim Üyesi Ali Burak DARICILI 

Bursa Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, ali.daricili@btu.edu.tr 

ÖZET 

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde istihbarat; “devlet 

tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve 

dokümanlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çerçevede çeşitli kaynaklardan elde edilen haber, 

bilgi ve dokümanlar ise istihbarat tekniği kapsamında ham bilgi olarak değerlendirilir ve bahse 

konu ham bilgiler ancak tasnif ve yorumlanması akabinde, servisi ile birlikte istihbari bilgi 

haline gelirler. Tüm bu süreçler ise “istihbarat çarkı” şeklinde tanımlanan bir süreci işaret 

etmektedir. İstihbarat çarkı ise istihbarat ihtiyaçlarının tespiti ve yönlendirilmesi, bilgilerin 

çeşitli kaynaklardan toplanması, toplanan bilgilerin işlenmesi ve analizi, bu şekilde elde edilen 

istihbari bilgilerin ise devletin ilgi kurumlarına yani istihbarat tekniği açısından “müşteriye” 

servisi ve yayımı aşamalarını içerir.  

 Genel ifadeler ile aktarıldığı üzere, ancak tasnif edilmesi akabinde istihbari bilgi haline 

gelecek olan ham bilgiler çeşitli kaynaklar vasıtasıyla toplanmaktadırlar. Son yıllarda bileşim ve 

telekomünikasyon imkânlarındaki hızlı gelişmeler kapsamında açık kaynaklardan elde edilen 

ham bilgiler, müşterilerin ihtiyaç duyduğu istihbari bilgilerin %90’ında fazlasını 

oluşturmaktadır. Gizli servislerin diğer istihbarat toplama kaynağı ise en eski bilgi temin etme 

yöntemi olan İnsana Dayalı İstihbarat (Humin Intelligence / HUMINT) teknikleridir. Genel bir 

bakış açısıyla bu teknik ile istihbari bilgi temin edilmesi istenen insan, grup, kurum, örgüt veya 

devlet hakkında bir istihbarat servisine bilerek ve isteyerek bilgi aktaran bir haber elemanının 

(ajanın) angaje edilmesi/devşirilmesi süreci ifade edilmektedir. 

 Diğer bir istihbarat toplama kaynağı ise teknik yöntemler ile bilgilerin temin edilmesidir. Bu 

teknik yöntemler ise en temel haliyle bilginin temin edildiği kaynağa göre Sinyal İstihbaratı 

(Signal Intelligence / SIGINT) ve Elektronik İstihbarat (Electronic Intelligence / ELINT) 

şeklinde kategorize edilebilir. Son yıllarda siber uzay kaynaklı teknolojik imkanların gelişimi ile 

siber istihbarat yöntemleri de önemli bir teknik bilgi toplama kaynağı olarak karşımıza 

çıkmıştır. Öte yandan istihbarat servislerinin gelecekte siber istihbarat tekniklerinden önemli bir 

teknik bilgi temin etme yöntemi olarak çok daha sık istifade edeceği ortadadır. Bununla birlikte, 

hedef birey, örgüt, kurum, devletlerin de teknik istihbarat yöntemlerine karşı tedbirler geliştirme 

konusundaki artan hassasiyetleri dikkate alındığında, HUMINT yöntemlerinin hala temel 

istihbarat toplama tekniği olduğu da açıktır. Bu noktada kimi terör örgütlerinin de teknolojiyi 

hiç kullanmadan, tamamen klasik yöntemlerle gizli faaliyetlerini planladıkları da 

hatırlanmalıdır. 

 Sonuç olarak bu çalışmada siber istihbarat tekniklerinin son yıllarda hızla gelişmesine ve 

çeşitlenmesine rağmen, HUMINT yöntemlerinin hala istihbarat servisleri için temel istihbarat 

kaynağı olduğu, bu durumun da yakın gelecekte değişmeyeceği iddiası ortaya konmaktadır. Bu 

iddianın desteklenmesi noktasında açık kaynaklarda yer alan resmi ve güvenilir bilgiler 

kapsamında Usama Bin Ladin Suikastı vakası irdelenecektir. Bu şekilde de tüm sofistike 

SIGINT, ELINT ve siber istihbarat imkanlarına rağmen HUMINT yöntemlerinin hala temel 

istihbarat tekniği olarak neden geçerliliğini sürdürdüğü net bir şekilde ortaya konmaya 

çalışılacaktır 

Anahtar Kelimeler: İstihbarat, Siber İstihbarat, İnsana Dayalı İstihbarat. 
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THE EFFECT OF DIVERSITY OF CYBER INTELLIGENCE CAPACITY ON THE 

FUTURE OF HUMAN INTELLIGENCE METHODS 

ABSTRACT 

On the official website of the Nat onal Intell gence Agency of the Republ c of Turkey 

(MIT), intelligence; is defined as such  “news, information and documents obtained from 

various sources in response to the needs demanded by the state ”. Within this framework, news, 

information and documents obtained from various sources are considered as raw information 

within the scope of intelligence technique and only after the classification and evaluation, the 

raw information becomes intelligence with its service. All these processes point to a process 

defined as “intelligence circle” . The intelligence circle includes the fixing and direction of 

intelligence needs, the collection of information from various sources, the processing and 

analysis of the collected information, the intelligence information obtained in this way to the 

state institutions of interest in terms of intelligence technique “customer” service and 

dissemination stages 

As stated in general terms, raw information, which will become intelligence information 

only after being classified, is collected through various sources. Within the context of rapid 

developments in composition and telecommunication opportunities in recent years, raw 

information obtained from open sources accounts for more than 90% of the intelligence 

information required by customers. Another source of intelligence gathering for secret services 

is the Humin Intelligence (HUMINT), the oldest method of providing information. From a 

general point of view, this technique refers to the process of recruiting an agent who deliberately 

and intentionally services information to an intelligence service about people, groups, 

institutions, organizations or the state, in which intelligence information is sought. 

Another source of intelligence collection is the provision of information through technical 

methods. These technical methods can be categorized as Signal Intelligence (SIGINT) and 

Electronic Intelligence (ELINT) according to the source from which information is provided. In 

recent years, the development of cyber space-based technological opportunities and cyber 

intelligence methods have emerged as an important source of technical information collection. 

On the other hand, it is clear that intelligence services will benefit from cyber intelligence 

techniques more frequently as a method of providing important technical information in the 

future. However, given the increasing sensitivity of target individuals, organizations, institutions 

and states to develop measures against technical intelligence methods, it is clear that HUMINT 

methods are still the basic intelligence gathering technique. At this point, it should be 

remembered that some terrorist organizations also planned their secret activities with 

completely classical methods without using technology at all.  

In conclusion, despite the rapid progress and diversification of cyber intelligence techniques 

in recent years, HUMINT methods are still the main source of intelligence for intelligence 

services and this situation will not change in the near future. In support of this claim, the 

assassination of Usama Bin Laden will be examined within the scope of official and reliable 

information in open sources. In this way, despite all the sophisticated SIGINT, ELINT and 

cyber intelligence capabilities, it will be tried to make clear why the HUMINT methods are still 

the basic intelligence techniques. 

Keywords: Intelligence, Cyber Intelligence, HUMINT.  
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YAPAY ZEKÂ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ: YAPAY ZEKÂNIN İSTİHBARAT 

ANALİZİNDE KULLANIMI 

Doç.Dr. Y.Furkan ŞEN 

Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, yfurkansen@pa.edu.tr 

Doğanay YURTOĞLU 

Polis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, doganayyurtoglu@gmail.com 

ÖZET 

 Günümüzde giderek popülerleşen yapay zekâ kavramı bilgi teknolojileri arasında öncü bir 

rol oynamaktadır. Yapay zekâ, en temel ve basit anlamda, insan zekâsını taklit etmeye çalışan 

bir mekanizmadır. Başarısı ise, taklit etme yeteneğiyle ölçülmektedir. Her geçen gün makine 

sistemleriyle otomatikleşen bilgi sistemleri yerini giderek otonom sistemlere bırakmaktadır. 

Daha doğru ifadeyle, makine sistemlerindeki belirli girdilerin belirli çıktıları olma durumu, 

belirsiz girdilerin belirsiz çıktılarına doğru evrilmektedir. Bu duruma benzer olarak insan zekâsı 

da duyularıyla algıladığı karmaşık verileri özgün çıktılara dönüştürmektedir. Bu benzerlik ise 

bizleri istihbarat analizinde egemen olan insan zekâsı ve ona benzemeye çalışan yapay zekâ 

hakkında ciddi anlamda düşündürmektedir. 

 Yapay zekâ tanımlamaları günümüzde iki başlık altında toplanmaktadır. Birisi “uygulamalı 

yapay zekâ”, diğeri ise “yapay genel zekâdır”. (i) Uygulamalı yapay zekâ, bir makine 

sisteminin; insan zekâsı, bilgisi ve anlayışından ilham alarak görevlerini yerine getirmesidir. (ii) 

Yapay genel zekâ ise, bir makine sisteminin insan zekâsı, bilgisi ve anlayışı düzeyinde ve 

üstünde, sosyal ve bilişsel görevleri yerine getirebilmesidir. Bu tanımlamalardan anlaşılacağı 

üzere yapay zekâ kavramı zamanla ‘uygulamalı yapay zekâ’ işlevinden gelişmiş, ‘yapay genel 

zekâ’ tanımlamasına evrilmiştir. Dolayısıyla yapay zekâ ifadesini, çalışmamızda yapay genel 

zekâ ifadesine karşılık kullanacağız. Buradan hareketle yapay zekâyı şu şekilde tanımlamak 

mümkündür: “Doğal sistemlerin yapabildiği her bilişsel etkinliği yapay sistemlere daha yüksek 

başarım düzeyinde nasıl yaptırılabileceğini inceleyen bilim dalıdır.” 

 Yapay zekâ çalışmalarında dikkati çeken en önemli nokta veri analizi uygulamalarıdır. Veri 

analizinde, yapay zekâ; insan zekâsının zaman kavramıyla sınırlandırılmış yeteneklerini 

fazlasıyla aşmış görünmektedir. Bu durumsa özellikle istihbarat analizinin veri analiz kısmında 

yapay zekânın kullanılabilirliğini sorgulamaya imkân tanımaktadır. Yapay zekânın istihbarat 

analizinde kullanılabilirliği tartışmalarında, yapay zekanın insana ait yeteneklerle 

karşılaştırılması üzerinde sıklıkla durulan bir konudur. Hiç kuşkusuz istihbarat analizi sürecinde 

yapay zekâyı, insan zekâsından ayıran en temel nokta; insan zekâsının duygusal ve ön yargılı 

olmasına karşın bu durumun yapay otonom sistemlerde bulunmamasıdır. Bu kapsamdan 

hareketle çalışmamızın amacı, insan zekâsının istihbarat analizindeki duygusal ve ön yargılı 

durumunu sorgulayarak bu duruma yapay zekâ ile çözüm aramaktır. 

 İstihbarat, veriyi toplama, bilgiye dönüştürme, bu bilgiyi amaç doğrultusunda işleme ve 

müşterisine sunma işine denir. Başka bir deyişle “bilginin toplanarak analiz edilmesi ve 

kullanılmaya uygun hale getirilmesidir”. İstihbarat analizi, “istihbarat sorularını cevaplandırmak 

için bütün kaynaklardan elde edilen veri ve enformasyonun tahmin ve çıkarım teknikleri ile 

işlenmesidir.” İstihbarat analizi beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: (i) toplama, (ii) 

değerlendirme, (iii) yayma, (iv) kullanma ve (v) yönetmedir. Bilinmeyeni açığa çıkarma aracı 

olarak istihbarat, insan eliyle kullanılırken, insan zihninin kapasitesinde bu işlemi gerçekleştirir. 

Bu kapasiteyi aşmayı başarabilen istihbarat kurumlarının analizleri istihbarat başarılarını 

getirmektedir. İşte bu kapasite ‘artırımı’ (sadece insanın var olduğu analiz sistemlerinde) algının 

mailto:yfurkansen@pa.edu.tr
mailto:doganayyurtoglu@gmail.com
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bileşenleri anlaşılarak yapılmaya çalışılmaktadır. Fakat algının bileşenlerini algılamak çoğu 

zaman mümkün olmamaktadır. İnsan algılarını anlamak, yapılan karşı algılara tedbirli olmayı 

gerektirmektedir. Algı, bir konu hakkındaki kararlarımızın ön fikri olarak tanımlanabilir. 

Buradan hareketle algılarımız kararlarımız üzerinde etkili hale gelmektedir. Algı, 

algıladıklarımızla (duyumladıklarımızla) doğrudan ilgilidir. Duyumladıklarımızı mantığımızla 

yorumlayıp kararlar vermekteyiz. Bu işlemler, bizim iş ve işlemlerimizi nasıl ortaya 

çıkardığımızı göstermektedir. İstihbarat analizi de çoğu istihbarat kurumunda insan zihniyle 

yapılmaktadır. İnsan zihni, algı ve istihbarat analizi arasındaki ilişki incelendiğinde algının 

istihbarat üzerindeki önemi açığa çıkmaktadır. Bu noktada yapay zekânın istihbarat analizinde 

kullanımı, insanın yaşamsal ihtiyaçları açısından sayısız veri karşısındaki kapasitesinin olumsuz 

etkisini azaltacak bir yardımcı öğe; hatta onun ötesinde önemli bir araç olarak durmaktadır.  

 Çalışmamızda üzerinde durduğumuz diğer bir husus ise yapay zekânın istihbarat analizinde 

kullanımının bir getirisi ve gerekliliği olan istihbarat mühendisliğidir. Geleceğin istihbarat 

analizini yapabilecek otonom araçlar, istihbarat analiz ekibinin bir parçası olabilecektir. 

İstihbarat analizi ekibinde yer alan bir sistemsel araç şüphesiz istihbarat analizcilerini de 

dönüştürecektir. İnsan istihbarat analizcisi de (nasıl makine insan ile iletişim kurmak için 

evrildiyse) makine ile iletişim kurabilmek, yönetmek ve yönlendirmek adına kendi zihninin 

evrimini sağlama zorunluluğunda olacaktır. Dolayısıyla geleceğin insan istihbarat 

analizcilerinin bilgi devrimine ayak uyduran, bilgi teknolojilerini iyi derecede bilen, yeni sistem 

araçlarını tanıyan ve bu araçları kullanabilecek/geliştirebilecek alt yapıya sahip olan kişilerden 

oluşması sistemin yürürlüğü açısından önemli ve gereklidir. Buradan hareketle geleceğin 

istihbarat analistinin niteliklerini ve görevlerini ifade edebilecek bir tanımlama olarak “istihbarat 

mühendisliği” adı altında bir yenilenme süreci başlatılabilir. Bu anlamda istihbarat mühendisliği 

bir meslek kolu olarak istihbarat kurumlarının içine yerleşebilir bir model olarak karşımızda 

durmaktadır. 

 Rahatlıkla ifade edilebilir ki, günümüzde yapay zekâ diğer tüm alanlarda olduğu gibi 

güvenlik alanında da yayılmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki istihbarat kurumlarının 

istihbarat analizlerindeki başarılarını arttırabilmek adına yapay zekâ hakkında araştırma, 

geliştirme ve uygulama birimleri kurulması elzem gözükmektedir. Bu çalışma, ülkemizdeki 

güvenlik kurumlarının bilgi teknolojileriyle bütünleştirilmesinde yeni bir kapı aralamayı 

amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yapar Zekâ, İstihbarat, İstihbarat Analizi, İstihbarat Mühendisliği. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SECURITY: 

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INTELLIGENCE ANALYSIS 

ABSTRACT 

 The concept of artificial intelligence, getting more and more popularity nowadays, plays a 

leading role among other information technologies. In its most basic and simplest sense, 

artificial intelligence is a mechanism trying to imitate human intelligence. Its success is 

measured by its ability to imitate. The information systems that are automated thanks to 

machine systems each passing day are gradually being replaced by autonomous systems. In a 

more precise way, the state of having certain outputs for certain inputs in machine systems 

evolves into a situation where uncertain outputs have uncertain inputs. Similar to this 

phenomenon, human intelligence also transforms the complex data perceived by senses into 

original outputs. This similarity makes us ponder seriously on the human intelligence that 

dominates the intelligence analysis, and the artificial intelligence attempting to imitate it.  
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 Nowadays, the definitions of artificial intelligence are grouped under two titles. The first one 

is "applied artificial intelligence" while the other one is called "artificial general intelligence". 

(i) The applied artificial intelligence refers to a machine system conducting assigned tasks, 

getting inspired by the human intelligence, its knowledge and understanding. (ii) The artificial 

general intelligence is defined as a machine system's capacity to conduct social and cognitive 

tasks at and above the level of human intelligence, knowledge and understanding. As it can be 

understood from these definitions, the concept of artificial intelligence has developed from the 

'applied artificial intelligence' function over time and evolved into the definition of 'artificial 

general intelligence'. Therefore, in our study, we will use the artificial intelligence term as it 

would correspond to the artificial general intelligence term. From this perspective, it is possible 

to define artificial intelligence as follows: "It is a discipline that analyses how artificial system 

can be made to conduct at a higher measure of performance, every cognitive activity that natural 

systems have the capacity to conduct."  

 The most prominent point in artificial intelligence studies is the implementation of data 

analysis. In data analysis or interpretation of substantial data, the artificial intelligence seems to 

have surpassed greatly the capabilities of human intelligence which is limited to time. This 

creates the possibility to question the utility of artificial intelligence, especially in the data 

analysis phase of the intelligence analysis. The comparison of artificial intelligence with human 

capabilities is a frequently addressed issue in discussions about the utility of artificial 

intelligence in the intelligence analysis. Undoubtedly, the most fundamental point that 

distinguishes artificial intelligence from human intelligence in the intelligence analysis process 

is that while human intelligence is emotional and prejudiced,  artificial autonomous systems do 

not have them. In this context, this study aims to investigate the emotional and prejudiced state 

of the human intelligence in the intelligence analysis and to seek solutions to this issue using the 

artificial intelligence accordingly.   

 Another issue that we emphasize in our study is the intelligence engineering as a yield and 

necessity of the use of artificial intelligence in intelligence analysis. Autonomous tools that are 

capable of conducting the intelligence analysis in the future will be part of the intelligence 

analysis unit. A systematic tool in the intelligence analysis unit will undoubtedly transform the 

intelligence analysts. The human intelligence analyst (just as the machine evolved to 

communicate with human beings) will have to perform the evolution of his own mind in order 

to communicate, manage and direct the machine. Therefore, it is important and necessary that 

the human intelligence analysts in the future are composed of people who keep up with the 

information revolution, have a substantial knowledge on the information technologies as well as 

recognizing the new system tools and having the background to use/develop these tools. In this 

context, a renewal process called under the name of "intelligence engineering" can be initiated 

as providing the definition of the qualifications and tasks of the intelligence analyst in the 

future. In this sense, intelligence engineering stands as a model that can be integrated into 

intelligence agencies as a field of profession.   

 It can be easily stated that today artificial intelligence continues to spill over in the field of 

security as well as in all the other fields. In order to increase the success of the intelligence 

agencies in our country in terms of intelligence analyses, it seems that it is indispensable to 

establish research, development, and implementation units regarding artificial intelligence. This 

study aims to open a new door in the integration of security institutions into information 

technologies in our country.  

Key Words: Artificial Intelligence, Intelligence, Intelligence Analysis, Intelligence 

Engineering.  
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INTERNATIONAL LEGAL BASIS AND FRAMEWORK ON MARITIME SECURITY 

Prof. Dr. Ademuni ODEKE 

Ankara Üniversitesi, ademun.odeke@gmail.com 

ABSTRACT 

 Maritime security has existed for millennia. However, its current form is a relatively new 

and topical concept, originating from Achille Lauro Incident, Somali Piracy, Maritime 

Terrorism and the 9/11 Incident. There is no agreed definition of maritime security, rather it is 

an umbrella term informed by security agendas
1
 to classify issues in the maritime domain that 

are often related to national security, marine environment, economic development, and human 

security. It is a practical rather than a legal matter
2
. Both the UN Charter

3
 and UNCLOS provide 

little guidelines save on: Coastal States’ Security, Peaceful uses of oceans and marine scientific 

research for peaceful purposes. Against that backdrop, this presentation outlines international 

legal framework of maritime security and clarifies its relationship with the UN Charter, 

UNCLOS and international law. In particular, it examines the interface between maritime, 

national and human security and attempts to reconcile the various theories
4
 with security matrix, 

securitization, practice and legal frameworks. 

 Regardless of its wider ramifications, the traditional core areas of maritime security are:  

(a) Piracy; (b)Armed Robbery Against Ships; (c) Maritime Terrorism; (d) Goods 

Trafficking; (e) Arms and WMD; (f) Drugs and Psychotropic Substances; (g) Human 

Trafficking; (h) IUU Fishing; and (i) Pollution of the Marine Environment. 

 Law has lagged behind development in maritime security. Its late response came in the form 

of UN Security Council Resolutions
5
, Conventions

6
 and IMO Resolutions and Guidelines

7
. 

Modern concept of maritime security is a response to emerging threats to general maritime 

security, maritime trade and international economy. The areas covering maritime security is 

diverse. It is, therefore, still an amorphous concept with equally random response which needs 

refining and set against a firm legal foundation. 

Keywords: Maritime Security, Legal Framework.  

                                                           
1 Such as Cyber Security, Arms on board ships, Stoways, Unsafe mixed migration by sea, and Counterterrorism. 
2 As a concept and agenda maritime security has evolved since the late 1990s and early 2000s. In particular concerns 

over terrorist attacks on port facilities sparked new security interests in the maritime domain. Notable events 

influencing the maritime security paradigm are the USS Cole bombing in 2000 and the September 11 attacks in 2001.  
3 UN Charter Chapter VII-actions deemed by the Security Council to be a threat to world peace 
4 realist, globalist, liberalist and constructivists theories of maritime security 
5 Main UNSC Resolutions; e.g., UNSC Resolutions 1540(2004) and 1718(2006) regarding the non-proliferation of 

weapons of mass destruction; Security Council resolution 1976 (2011) [on acts of piracy and armed robbery at sea off 

the coast of Somalia] 11 April 2011, and Security Council resolution 2020 (2011) [on acts of piracy and armed 

robbery against vessels in the waters off the coast of Somalia] 22 November 2011 
6 Maim Conventions: e.g., Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on 16 

December 1970; Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at 

Montreal on 23 September 1971; Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 

Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 

December 1973;  International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the 

United Nations on 17 December 1979; Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, done at Vienna on 

26 October 1979. 
7 IMO Documents: IMO Code for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships 2010 (A 

26/Res.1025(26));Global Integrated Shipping Information System(GISIS); Privately Contracted Armed Security 

Personnel(PCASP);ISO/PAS 28007:2012 was developed as an initiative by the maritime industry and based on a 

request by the IMO to provide guidelines for ISO 28000-certified companies deploying; Implementation of Best 

Management Practice (MSC 328(80)). 
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EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AT SEMI-ENCLOSED SEAS AND MARITIME 

SECURITY ISSUES  

Fatma Betül TEKİN 

Maritime Expert Assistant, fbetul.tekin@uab.gov.tr 

Sarra METİN 

Maritime Expert Assistant, fbetul.tekin@uab.gov.tr 

 As it is known, Exclusive Economic Zone (EEZ) dispute in the South China Sea, which 

resembles the East Mediterranean Sea in terms of its semi-closed nature, threatens the freedom of 

international navigation and freedom of the seas. China’s attempts of intervening the passage of 

military ships within the EEZ declared by it are well-known facts. The compatibility of China’s such 

attempts with international law are arguable.  In the East Mediterranean Sea, which resembles the 

South China Sea in terms of its geographical characteristics and where Turkey is one of the littoral 

states, some EEZ declarations and agreements have been made up to today.  In this context, the 

questions are how the situation in the East Mediterranean Sea would be affected due to the EEZ 

agreements and declarations that have been made in the region; whether such agreements put 

adverse impacts on the freedom of international navigation, freedom of the seas and more 

importantly maritime security. In order to submit some satisfying answers to such questions, this 

study firstly examines the dispute in the South China Sea; secondly by taking into account the South 

China Sea dispute as a sample case it tackles EEZ agreements, declarations and thus the effects of 

EEZ in cases where there is a semi-closed sea as in the East Mediterranean Sea; and finally presents 

what possible solutions could be provided under international law to ensure the maritime security in 

the East Mediterranean Sea. 

Key Words: Eastern Mediterranean Sea, Exclusive Economic Zone, EP-3 Crisis, Hainan Island 

Incident. 

YARI KAPALI DENİZLERDE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE ve  

 DENİZ GÜVENLİĞİ 

 Bilindiği üzere Doğu Akdeniz’e yarı kapalı doğası itibariyle benzerlik gösteren Güney Çin 

Denizi’ndeki münhasır ekonomik bölgenin verdiği yetkilere ilişkin yaşanan uyuşmazlık, açık 

denizlerin serbestliği ilkesini tehdit etmektedir. EP-3 Krizi olarak da bilinen Hainan Adası Kazası, 1 

Nisan 2001'de Amerika Birleşik Devletleri Donanması EP-3E ARIES II'nin istihbarat uçağı ile Çin 

Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri (PLAN) J-8II önleyici avcı uçağının havada çarpışması 

sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti (PRC) arasında uluslararası bir 

anlaşmazlığın meydana gelmesidir. Çin’in münhasır ekonomik bölgesi olarak kabul ettiği alanda 

gerçekleşen vakıada, EP-3 ile J-8 'lerden biri arasındaki çarpışma bir Çinli pilotunun ölümüne neden 

olmuş ve EP-3, Hainan'a acil iniş yapmak zorunda kalmış, 24 Amerikan mürettebat üyesi ise Çin 

makamları tarafından gözaltına alınıp ve sorgulanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu 

uygulamasının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı konusunda ise Çin ve Amerika Birleşik 

Devletleri arasında fikir ayrılığı mevcuttur. Bu bağlamda Doğu Akdeniz’e ilişkin yapılan münhasır 

ekonomik bölge ilanları ve anlaşmaları göz önünde bulundurulduğunda, Doğu Akdeniz’deki 

seyrüsefer serbestisi, deniz güvenliği ve deniz ticareti bu durumdan etkilenecek midir; etkilenecek 

olursa ne ölçüde etkilenecektir? Bunun gibi sorulara cevap bulmak amacıyla, bu çalışmada; 

öncelikle Güney Çin Denizi’ndeki uyuşmazlık incelenecek, münhasır ekonomik bölgeye ilişkin 

uluslararası hukuk kuralları ışığında bu uyuşmazlık değerlendirilecek ardından Doğu Akdeniz’e 

ilişkin olarak yapılan münhasır ekonomik bölge ilanları ve bu ilanların uluslararası sözleşmeler ve 

örnek olaylar bağlamında etkisi tartışılacak son olarak da Doğu Akdeniz’e ilişkin deniz güvenliğinin, 

deniz ticaretinin ve seyrüsefer serbestisinin olumsuz etkilenmemesi için uluslararası hukuka uygun 

çözüm önerilerinin neler olabileceği değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Münhasır Ekonomik Bölge, EP-3 Krizi, Hainan Adası Kazası.  
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DENİZDE KOLLUK YETKİSİ AMAÇLI KUVVET KULLANIMININ 

ULUSLARARASI HUKUKTAKİ ÖLÇÜTLERİ  

Dr. Öğr. Üyesi. Dolunay ÖZBEK 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, dolunay.ozbek@bilgi.edu.tr. 

ÖZET 

 Uluslararası hukukun belirlediği tek bir tanımı olmamakla birlikte deniz haydutluğu, 

terörizm, KİS ve silahların yasadışı trafiği, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, yasadışı göç, 

kaçak balıkçılık, deniz çevresine kasdi zarar verilmesini denizde güvenlik tehditleri içinde 

değerlendirilir. Bu konular genel olarak devletlerin ulusal güvenliğinin uluslararası bir aktörün 

silahlı saldırısına karşı koruması ile ilgili jus ad bellum kurallarından ziyade kolluk ve icra 

yetkilerini ilgilendirir. Ancak özellikle Akdeniz’deki deniz yoluyla kitlesel göç hareket veya 

Güney Çin Denizi’nde balıkçı teknelerinin kimi zaman “deniz milis kuvveti” şeklinde 

kullanılmaları gibi bazı durumlar denizdeki kolluk faaliyetlerine daha ağır bir güvenlik baskısı 

getirmektedir. Bu güvenlikçi yaklaşım, kolluk faaliyetlerinin insan haklarına saygı temeli 

pahasına yürütülmemesi gereğini unutturmamalıdır. İnsan haklarının korunmasının güvenlik 

konusu ile kesişimi ise, hiç bir yerde kolluk amaçlı kuvvet kullanılmasında olduğu kadar çıplak 

görülmez. 

 Tebliğ konusu I’m Alone Komisyonunun (1932), Red Crusader Soruşturma Komisyonunun 

(1962) ve BM Deniz Hukuk Mahkemesi’nin özellikle M/V Saiga ve Enrica Lexie kararlarının 

ve uluslararası yargı kararına konu olmamış yabancı bayraklı gemiye kolluk müdahalesi 

olaylarının ışığında incelenecektir.  Bunlara göre denizde kolluk faaliyetleri esnasında kuvvet 

kullanılmasının uluslararası hukuka uygunluğu için ortaya çıkan ortak payda, kuvvet 

kullanımının “ölçülü ve gerekli” olması koşulu ve insan hayatının gözetilmesi ile insani 

mülahazaların bu konuda da dikkate alınma zorunluluğudur.   

 Kuvvet kullanımının hukuka uygun olması öncelikle durmaya zorlayacak manevraların 

yapılması gibi daha az mütecaviz yöntemlerin denenmesini veya bunların yetersiz olmasını 

gerektirir. Bu tür yöntemlere başvurma imkanının varlığı halinde, geminin kaçması bile, uyarı 

ateşinin açılması dahil olmak üzere, silah kullanılması için yeterli bir sebep olmayacaktır. Silah 

kullanılması halinde ise yargı kararları önce sesli dur ihtarı yapılması, ardından uyarı ateşi 

açılması şeklinde tedricen ağırlaşan bir müdahaleyi, ancak bu aşamalardan sonra gemiye 

açılacak ateşin mürettebatın bulunmayacağı yere yöneltilmesi ve hatta sesli ihtarın 

tekrarlanmasını beklemektedir. 

 Kuvvet kullanmada ölçülülük ve gereklilik, kaçan teknenin hızı gibi olayın koşullarının 

içinde olduğu kadar kolluk müdahalesi yapılan konunun ne olduğu ile de belirlenmektedir. 

Yargı kararlarında açıkça anlaşılmamakla birlikte, kuvvet kullanmak suretiyle, hatta geminin 

batmasına yol açmakla insan hayatını tehlikeye atma riskini mazur gösterecek nitelikte bir suç 

olup olmadığı, doktrinde bir ölçüt olarak görülmektedir. Yani, kaçak balıkçılık, mazot 

kaçakçılığı, yasadışı göç veya çevre suçlarına müdahalede kuvvet kullanımı, uyuşturucu 

kaçakçılığı gibi bir suça müdahaleden farklı olarak değerlendirilebileceği ileri sürülebilir. 

 Tebliğ kapsamında, kuvvet kullanımından açıkça bahseden az sayıda uluslararası 

andlaşmaya da değinilerek ölçülülük ve gerekliliğin ahdi hukukta da benimsendiği 

gösterilecektir. Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
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Sözleşmeye ait 2005 Protokolü m.8(9) ve 1995 BM Balık Sürülerine ilişkin Ek Andlaşma 

m.22(1)(f) yanısıra, 2000 tarihli Çin – Vietnam Balıkçılık Anlaşması ele alınacaktır. 

 Uluslararası yargı kararları ile bu aşamaya gelmemiş vakaların karşılaştırmalı analizinde, 

yargı kararlarının çok daha sıkı bir değerlendirme yaptığına da dikkat çekilecektir. Her ne kadar 

daha ziyade aidiyet ve sınırlandırma ile ilgili zorlamaların doğurduğu bir uygulama olsa da bu 

analizi destekleyen 2016 tarihli bir ulusal mevzuat, Güney Kore’nin “Silah Kullanımına dair 

Kılavuz”udur. Kılavuz ile Kore Sahil Güvenliğine kendilerine ve gemilerine karşı saldırgan 

tutumunu gördükleri Çinli balıkçı gemilerine karşı, gemilerdeki personel işletimli sabit silah 

sistemlerini kullanma yetkisi tanınmıştır.  

 Genel uluslararası hukuka dayanarak belirtilebilecek ölçülülük ve orantılılık kriterleri 

Avrupa bölgesel düzeninde de geçerli olacaktır. AİHM’nin doğrudan denizde zor kullanımı 

özelinde kararı olmamakla beraber, açık denizler dahil olmak üzere devletlerin deniz 

alanlarındaki faaliyetlerinin de AIHS yükümlülüklerine tabi olduğunu defaatle karara bağladığı 

görülür. Limanlar gibi iç sular ve karasuları, devletin “ülkesi” olması hasebiyle zaten devletin 

AİHS sorumluluğundadır. Dahası, ülkelerinin dışında da olsa devletin etkili kontrolü altındaki 

yerlerde AİHS’ne uygun davranma yükümlülüğü açık denizler için de devletin tam ve münhasır 

kontrol icra ettiği gemide veya bu gemideki bireyler açısından teyid edilmiştir. Özgürlükten 

mahrum bırakmaya ilişkin madde 5 koşulları açık denizdeki bir yabancı bayraklı gemiye yapılan 

uyuşturucu operasyonunda da geçerli olduğu gibi, sınır koruma amacıyla açık denizde yapılan 

bir geri çevirme operasyonunda da kötü muamele yasağı geçerlidir. Mahkeme denizdeki 

operasyonların kendine özgü koşullarının olduğunu teslim etmekle birlikte bunun, AİHS 

korumasının dışında bir alan yaratmadığının da altını çizmiştir. Dolayısıyla karadaki kolluk 

kuvvetinin zor kullanması ile ilgili AİHS madde 2 değerlendirmelerinin denizde de geçerli 

olacağına dikkat çekilecektir. Varılan bu sonucun da, aslında, 1932 kadar erken tarihten beridir 

deniz hukuku içtihat ve pratiğinin geliştirdiği ilkelerle de tamamen uyumlu olduğu 

gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Deniz güvenliği, Denizde Kolluk, Kolluk Yetkisi, Ölçülülük, Gereklilik. 

 

INTERNATIONAL LAW LIMITS ON THE USE OF FORCE IN MARITIME 

ENFORCEMENT JURISDICTION 

ABSTRACT 

 International law does not have a single definition for maritime security. However, piracy, maritime 

terrorism, proliferation of WMDs and illicit trafficking of arms, drugs trafficking, migrant smuggling 

and human trafficking, IUU fishing, and severe intentional damage to the environment are generally 

considered security threats. These issues concern the peacetime enforcement jurisdiction of States, rather 

than use of force against an international actor for national security purposes. On the other hand, State 

responses to mass influx of mixed groups by sea in the Mediterranean or to fishing boats acting as a 

“maritime militia” in the South China Sea indicate a heaver security emphasis on such enforcement 

activities. However, this securitization must not lead to enforcement at the expense of respect for 

fundamental human rights. The use of force in maritime enforcement best exposes the relationship 

between need for security and respect for human rights. 

 The subject will be examined in light of international jurisprudence such as the I’m Alone 
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Commission (1932), Red Crusader Commission of Enquiry (1962), ITLOS cases such as the M/V Saiga 

and Enrica Lexie, as well as unlitigated incidents of law enforcement on foreign flagged vessels. This 

long standing line of jurisprudence evidence the common criteria of use of force only if it is “reasonable 

and necessary” and avoiding “danger to human life.” 

 Of particular importance is whether use less intrusive measures such as manoeuvring to force the 

delinquent vessel to stop were available or tried. If so, then flight itself is not sufficient to justify firing on 

the vessel, not even as a warning. Should resort to force prove necessary, jurisprudence is particular in 

requiring first auditory warning then a warning shot and only thereafter firing on the vessel where there 

would not be members of the crew, each escalation following its specific auditory warning. 

 Proportionality and necessity of use of force depends on the circumstances of the case such as the 

speed of the fleeing vessel, as well as the subject matter of the enforcement jurisdiction. Although not an 

explicitly mentioned in jurisprudence, scholarly opinion considers whether the nature or the gravity of 

the offence justifies the risk posed to human life by firing. Thus illegal fishing, illegal bunkering or 

migration would categorically call for different evaluation than for instance drug trafficking. 

 This presentation will also survey the few international agreements that explicitly refer to the use of 

force to show that the criteria of reasonableness and necessity is also adopted in treaty law. For this, the 

2005 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 

Navigation art.8(9), 1995 UN Fish Stocks Agreement Implementing UNCLOS art. 22(1)(f) and the 

2000 Sino-Vietnamese Fisheries Agreement will be covered. 

 International jurisprudence seem to adopt a much stricter stance in the use of force than incidents that 

have not been so tested. After a brief evaluation of these, a recent national legislation supporting this 

observation, the 2016 “Manual for the Use of Weapons” of South Korea will be examined. 

Notwithstanding the general political and geographical context of entitlement disputes, the Manual still 

authorizes the Korean Coast Guard to use crew-served weapons of the vessel itself against Chinese 

fishing boats. 

 The criteria of reasonableness and necessity is relevant in the European regional system as well. 

While the European Court of Human Rights has not dealt directly with the use of force at sea, it has 

consistently held that States must comply with their ECHR obligations even when operating at sea. This 

is true for internal waters such as ports and the territorial sea as they are maritime territory of the State. 

But it is also true for the high seas when the State exercises effective and exclusive control over a vessel. 

Indeed the right to liberty and security under art.5 have been found to be applicable in a high seas drugs 

interdiction and, prohibition of torture under art.2 have been held to be applicable in a migrant 

interdiction operation. The European Court emphasised that while the maritime environment poses 

unique challenges to law enforcement, this does not “justify an area outside the law”. This presentation 

will finally argue that the jurisprudence of the Court on use of force by law enforcement agencies on 

land would similarly be applicable to enforcement at sea. This conclusion would be in conformity with 

principles developed by law of the sea practice and case-law going back as early as 1932. 

Keywords: Maritime Security, Maritime Enforcement, Enforcement Jurisdiction, Reasonable 

Force, Necessity. 
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MARITIME LAW AND SECURITY CONCERNS MODERN MARITIME PIRACY 

Markku MYLLY 

Europan Maritime Safety Agency, markku.mylly@outlook.com 

ABSTRACT 

 According to the International Maritime Bureau (IMB), the piracy can be defined as “the 

act of boarding any vessel with intent to commit theft or any other crime, and with an intent or 

capacity to use force in furtherance of that act”. In simple words piracy is an act of robbery or 

criminal violence at sea through illegal use of force by non-state agents, popularly known as 

“Pirates”.  In recent years, the problem of piracy has emerged as a major threat to sea 

transportation in some parts of the world. According to some estimates, pirate attacks have 

increased by a whopping 75% in the last decade alone. IMB publishes monthly, quarterly and 

annual piracy reports with details about names of ships attacked, position and time of attack, 

consequences to the crew, ship or cargo, and actions taken by the crew and coastal authorities. 

 Movies and books have romanticized the idea of classic pirates, but modern pirates are 

anything but romantic. In 2005, nearly 300 ships were the victims of pirate attacks, down from a 

peak of nearly 450 in 2003. Most of these attacks take place off the coast of Indonesia, Somalia 

and Bangladesh. Authorities also report that Iraq is becoming a new piracy hotspot. The most 

common targets for modern pirates are cargo ships, tankers and container ships. The ships are 

most vulnerable when they're berthed or anchored. 

 Piracy has flourished during the last decade for several reasons: 

 Economic conditions in piracy-prone areas have led some people to resort to illegal activity. 

These conditions have also prevented some governments from being able to respond adequately 

to reports of piracy. 

 Some shipmasters have been reluctant to report pirate attacks, since reporting procedures can 

lead to delays and expense. In some cases, shipmasters have also questioned the integrity and 

efficacy of local authorities. 

 Shipping companies have staffed ships with smaller crews to save money. A smaller staff is 

less able to keep constant watch or respond to threats. 

 Unlike Golden Age pirates, who often spent their lives at sea, modern pirates typically 

operate from shore. The few who pursue a career in piracy rather than attacking a few random 

ships must have access to markets to sell their plunder. They must also have an organizational 

structure, weapons and surveillance equipment. Pirates who steal entire ships have to find 

sympathetic ports where the authorities are willing to disregard their illegal activities. In these 

ports, pirates re-register ships with new names and false identification, creating phantom ships 

to use for illegal purposes. 

Keywords: Maritime Law, Maritime Security, Modern Maritime. 
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Mehmet ŞENCAN 
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ÖZET 

 Türkiye kuruluş sürecinde ve sonrasında çok sayıda badire atlatmış bir ülkedir. Güvenlik ya 

da zamanının terminolojisiyle emniyet ve asayiş sorunlarını bir bir aşarak bugünlere gelmiştir. 

İç güvenlik bağlamında temel mevzuatın İkinci Dünya Savaşı öncesinde düzenlendiği 

görülmektedir. 1930’larda Jandarma ve polis sisteminin günün şartlarına uygun şekilde faaliyet 

göstermesi için çeşitli mevzuatlar çıkarılmıştır ve daha sonraki yıllarda sahillerinin güvenlik 

konusuna da el atılmış ve 1980’lerde bu konuda düzenlemeler yapılmıştır. Sistemin kuruluşu ve 

safahatı önemli bir tecrübe birikimi sağlamıştır. Ancak teknolojinin ve küresel süreçlerin 

özellikle 11 Eylül saldırıları olarak bilinen ABD’deki terör olaylarının sonucunda hızla değişim 

dalgasının varlığını da görmek mümkündür. Türkiye bir yandan bu gelişmelere ve değişen 

konseptlere ayak uydurmak zorunda iken diğer taraftan muhtıra ve kalkışma girişimlerinin de 

bitmediği, devlet ve onun askeri, polisi hasılı güvenlik kurumları üzerinde operasyonlarının 

yapıldığı bir ülke konumundadır. Bu süreç bir yandan yeniden yapılanmasını gerekli kılarken 

diğer yandan eşsiz jeopolitik konumu nedeniyle bunun üstünde bir düşünme ve geleceğini 

planlamaya ihtiyaç duymaktadır. 

 Bu bildiri bu bağlamda ülkedeki güvenlik geleceği üzerine düşünmek istemektedir. 

Araştırmanın amacı Türkiye’deki iç güvenlik sistemine bütüncül bir şekilde bakarak 

sorunlarının ortaya konulmasını sağlamak ve geleceği üzerinde bu bağlamda değerlendirmeler 

yapmaktır. Bu amaçla araştırmada çeşitli makaleler ve kitaplardan konunun değerlendirilmesi 

açısından yararlanılacaktır. Eldeki mevcut veri ve birikimin yanında bugünü yaşarken, diğer 

yandan olası risk ve tehditleri karşılamak üzere hazırlanmak gerekmektedir. İlgili alanda bahse 

konu kaygının ele alınarak değerlendirildiği bilinmektedir. Bunların başlıcaları arasında Erkan 

Çapar’ın “Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi ve Terörle Mücadele” ve Jandarma Genel 

Komutanlığının 2002 yılında çıkardığı “Terörle Mücadele ve İç Güvenlik Harekâtı: Türkiye'de 

Terörle Mücadele” başlıklı eserleri bulunmaktadır. Bunların yanında ise Bilal Akyüz’ün 

“Türkiye’de İç Güvenlik Algısının Değiştirilmesi: İç Güvenlik Teşkilatı’na Yönelik Yeni 

Yapılanma Modeli”, Mehmet Özel’in “Türkiye'de İç Güvenlik Aktörlerinin İç Güvenlik Algıları 

ve İç Güvenlik Yönetiminin Örgütlenmesine İlişkin Görüşler” ve Sefer Yılmaz’ın “Türkiye’nin 

İç Güvenlik Yapılanmasında Değişim İhtiyacı” makaleleri Türkiye’deki iç güvenlik konusuna 

belirli yönlerden ışık tutmaktadır. Özellikle Yılmaz’ın makalesinde belirttiği gibi değişen bir iç 

güvenlik algısı bakış açısıyla iç güvenlik meselesine bakmak ve kurumların bu şekilde 

teşkilatlanmasını sağlamak dikkat çekici bulunmuştur. Bu bildiri, Türkiye’nin iç güvenlik 

yönetimindeki değişimlerle beraber istihbarat teşkilatını da güvenlik unsurlarının içine katarak 

bütüncül bir yaklaşım yakalama amacını gütmektedir. Çalışmanın materyalleri arasında Ken 

Booth’un “Dünya Güvenliği Kuramı”, Emre Çıtak’ın “Yeni Güvenlik Politikaları ve Türkiye’de 

İstihbaratın Dönüşümü: Güvenlik ve İstihbarat” kitaplarının yanında güvenlik ile ilgili çeşitli 

makalelerden yararlanılacaktır. 
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 Bu amaçla Türkiye’nin iç güvenlik yönetimi, kolluk güçleri ve istihbarat birimleri 

incelenerek, oluşan yeni uluslararası sistemde Türkiye’deki iç güvenliğin geleceği tartışılacaktır. 

Küreselleşme ve belirli siyasi kırılmalarla beraber oluşan yeni uluslararası sistemdeki güvenlik 

algısı çerçevesinde şekillenen yeni güvenlik algısı Türkiye’nin kurumsal teşkilatına ve iç 

güvenlik birimleri arasındaki koordinasyona etki etmektedir. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemi, oluşan yeni siyasi atmosferde şekillenen siyasetle beraber iç güvenlik sisteminin 

merkezinde yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplanmış kolluk güçleri ve istihbarat 

başkanlıkları, bunlara ek olarak MİT Başkanlığı, iç güvenlik sisteminin ana omurgasını 

oluşturmaktadır. 21’inci yüzyılda Türkiye’deki iç güvenlik mefhumunun sadece terörizm ile 

tanımlamak ve şekillendirmek yanlış olacaktır. Değişen güvenlik algısıyla Türkiye özelinde 

yeni konularla meşgul olma durumu belirginleşmiştir. Ayrıca terörizmle beraber, ekonomik 

güvenlik, dijital güvenlik ve siber güvenlik konuları öne çıkan anahtar güvenlik 

konularındandır. Bildiri güvenlik alanın yeni eğilimlerini iç güvenlik bağlamında ve gelecek 

kaygısıyla ele alarak hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, İçişleri Bakanlığı, MİT, İç Güvenlik 

Sistemi, Ekonomik Güvenlik, Siber Güvenlik, Dijital Güvenlik. 

 

INTERNAL SECURITY SYSTEM IN TURKEY AND ASSESSMENTS ON ITS 

FUTURE 

 Turkey is a country that has experienced lots of problems since its establishment. There 

occured break points in terms of internal security for Turkey. The legislation of internal security 

in terms of gendarmerie and police system was regulated after the Cold War II in the 1930s. The 

issue of cost guard was also dealed with and arrangements were made in the 1980s. The 

establishment and phases of system constituted by those regulation has provided positive effects 

on the Turkish internal security system. The internal security perception has had some fractions 

such as the collapse of Soviet Union and 11 September attacks. After then, since it always has to 

remember the changeability of the global relations, internal security is one of the most affected 

themes in the security literature. On the other hand, Turkey has to keep in step with those rapid 

changes and developments in an internal complex environment with military coups and political 

instabilities. In this concept, it requires restructuring the internal security system due to its 

unique geopolitical position, it needs to think about and plan its future. 

 The study argues and evaluate the future of security in the country. The main aim of the 

research is to provide an integrative view of Turkish internal security, and also to make certain 

evaluations on its future. To make this clear, related articles and boks in terms of security and 

intelligence system will be used. Çapar’s book with the title of “Internal Security Management 

and Counterterrorism in Turkey”, “Counterterrorism and Internal Security Operations: 

Counterterrorism in Turkey” which the General Command of the Gendarmerie issued in 2002 

and Çıtak's “New Security Policies and the Transformation of Intelligence in Turkey: Security 

and Intelligence”. In addition to these, Bilal Akyuz's articles” Changing the Perception of 

Internal Security in Turkey: A New Structuring Model For the Internal Security Organization“, 

Mehmet Özel's articles” The perceptions of Internal Security Actors in Turkey and the Views on 

the Organization of Internal Security Administration “and Sefer Yılmaz's articles” The Need for 

Change in the Internal Security Structure of Turkey" elucidate the topis. Among these materials 

of the study, Ken Booth's “World Security Theory”, Heywood’s book called “Politics”, 
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Roskin’s and Berry’s book called “International Relations: IR’s New World”, as well as various 

articles related to security, will be used. 

 Turkey's internal security administration, law enforcement and intelligence units are 

elaborated and the future of internal security in Turkey will be discussed in the new 

international system. The new perception of security shaped within the framework of the 

perception of security in the new international system affects the coordination between the 

institutional organization of Turkey and the internal security units. The new international 

concept is formed together with globalization and certain political fractions as mentioned above. 

The new presidential system known as presidential government system is at the center of the 

internal security system giving a new shape in the new political atmosphere. The heads of law 

enforcement and intelligence institutions assembled within the Interior Ministry and the MIT 

constitute the main backbone of the internal security system. In the 21st century, it is wrong to 

define and shape the internal security concept in Turkey only with terrorism. With the changing 

perception of security, the situation of being engaged with new issues in Turkey has become 

apparent. In addition to terrorism, economic security, digital security and cyber security are 

among the top issues. The statement was prepared by addressing the new trends of the security 

field in the context of Internal Security and with future concern. 

Keywords: Presidential Government System, Ministry of Interior, NIO, Internal Security 

System, Economic Security, Cyber Security, Digital Security. 
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA KOLLUK YÖNETİMİNE TARİHSEL BİR 

BAKIŞ 

Dr. Erdem ÖZGÜR 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, eozgur76@hotmail.com 

ÖZET 

 Toplumsal yaşayışın gereklilikleri açısından önemli konuların başında güvenlik gelmektedir. 

Güvenlik, insanlığın ortaya çıkışından itibaren gündemi meşgul eden önemli bir olgudur. İlk insandan 

başlayarak doğadan ve yırtıcı hayvanlardan korunma ihtiyacı olarak ortaya çıkan bu olgu, yaşam ve 

topluluk oluşturma süreci ile birlikte farklı boyutlara evirilmeye başlamıştır (Özgür, 2019). Günümüzde 

güvenlik için bireyselden devlete ve biyosfere kadar pek çok anlam ifade eden ve gönderme yapılan, 

pek çok nesnesi olan kaygan ve tartışmalı bir kavram olarak tanımlama yapılabilmektedir (Zedner, 

2009: 10).  

 Zaman içerisinde toplumsal değişim ve dönüşümlerle birlikte iç ve dış güvenlik olarak algılanan bu 

olgu, devletlerin ana görevleri arasında yer almış ve bu kapsamda çok çeşitli örgütlenmelere gidilmiştir. 

İlk defa Kıta Avrupası’nda 18. yüzyılın sonlarında rastlanan ve temel olarak iç güvenliğe yönelik 

oluşturulan jandarmalar, asayişi sağlamanın yanında devletlerin oluşum ve gelişim süreçlerine önemli 

katkılarda bulunmuşlardır. Türkiye açısından ise jandarma serüveni 1839 tarihinde başlamış ve kurtuluş 

mücadelesinden bu zamana kadar birçok noktada önemli görevler üstlenmiş ve üstlenmeye devam 

etmektedir. 

 Jandarmalar, özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan sonra üstlendiği görevlerde, adeta ulu önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı 

tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur.” veciz sözünde ifade bulduğu üzere az 

personelle ve imkân ve kabiliyetlerin zorlandığı bir coğrafyada faaliyet icra etmiştir ve etmeye devam 

etmektedir. Hali hazırda 3.273 iç güvenlik teşkili ile (Jandarma bölge komutanlıklarından karakol 

komutanlıklarına, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından asayiş komando bölük komutanlığına kadar) 

sorumluluk bölgesinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yanı sıra terörle mücadele başta olmak 

üzere ulusal ve uluslararası güvenlik faaliyetlerinin içerisinde etkin olarak yer alınmaktadır. 

 Bu çalışmada öncelikle temel olarak 1943 yılından bu zaman kadar yayınlanmış 12 süreli ve süresiz 

yayın ve rapor ile bu dönemde yayılmış makale, kitap gibi ikincil kaynaklardan elde edilen veriler analiz 

edilerek jandarma teşkilatı irdelenmektedir. Böylelikle, Jandarma Genel Komutanlığı’nda kolluk 

yönetim anlayışının gelişimine tarihsel bir perspektiften bakılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, 1973 

yılında İçişleri Bakanlığınca yayınlanmış olan “Cumhuriyetin 50.yılında İçişleri Bakanlığı” kitap 

serisinin üçüncü kitabı olan “Jandarma Genel Komutanlığı 50 Yıl Cumhuriyetin Hizmetinde” kitabı 

detaylı olarak incelenerek, Cumhuriyetin 100’ncu yılı için yayınlanabilecek benzeri yayınlar için bir 

kaynak ve karşılaştırma nesnesi olarak sunulmuştur. 

 Çalışmada içerisinde ayrıca analiz yapılan geçmiş dönem içerisindeki personel mevcutları ile 

günümüzdeki mevcutlar arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu sayede, personel sistemi açısından 

gelişim trendi üzerinde değerlendirme imkânı sağlanmıştır. İlave olarak, son yirmi yıl içerisinde 

yetiştirilen jandarma subaylarının mesleğe başlangıcındaki eğitim sistemleri karşılaştırılmıştır. Bundaki 

amaç ise, halen Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesinde uygulanan “Güvenlik Yönetimi” lisans 

programının ulaştığı noktayı irdeleyebilmektir. Söz konusu analizde yurt dışı örneği olarak İtalyan 

Carabinieri teşkilatının Jandarma Subay Eğitim programından faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Jandarma, Kolluk Yönetimi, Personel Yönetimi, Jandarma Dergisi. 
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A HISTORICAL PERSPECTIVE ON LAW ENFORCEMENT MANAGEMENT IN THE 

GENDARMERIE GENERAL COMMAND 

ABSTRACT 

 Security is one of the most important issues in terms of the necessities of social life. It is also an 

important phenomenon that has occupied the agenda since the emergence of humanity. This 

phenomenon, which emerged as a need for protection from nature and predators starting from the first 

human, began to evolve into different dimensions with the process of life and community formation 

(Özgür, 2019). Nowadays, security can be defined as a slippery and controversial concept that has many 

objects and refers to many meanings from the individual to the state and the biosphere (Zedner, 2009: 

10). 

 Over time, this phenomenon, perceived as internal and external security along with social changes 

and transformations, has been one of the main duties of the states and a wide variety of organizations has 

been established within this scope. The gendarmes, which were first seen in Continental Europe at the 

end of the 18th century and mainly created for internal security, made important contributions to the 

formation and development processes of the states as well as providing public order. In terms of Turkey 

Gendarmerie, adventure began in 1839 and so far has assumed an important role in the liberation 

struggle and continues to take on many points. 

 As the great leader Mustafa Kemal Atatürk  puts that "The gendarmerie is an army of law that is 

always an example of humility, sacrifice and renunciation that is bound by love and loyalty to the 

country, nation and republic"; the gendarmes, especially after the establishment of the Republic, carried 

out activities with few personnel in a geography where opportunities and capabilities were difficult,  and 

continue to do so,   Currently, with 3,273 internal security organizations (from gendarmerie regional 

command to gendarmerie outpost, from Gendarmerie Special Public Order Command to public order 

commando company command), it is actively involved in national and international security activities, 

particularly in the fight against terrorism, as well as ensuring public order and security in the area of 

responsibility. 

 In this study, the data mainly which has been obtained from 12 articles and periodicals published 

from 1943 to the present and from other secondary sources such as books and articles, has been 

analyzed. Thus, the development of law enforcement approach in the Gendarmerie General Command 

has been examined from a historical perspective. Likewise, the third book of the book series ”50th 

Anniversary of The Gendarmerie General Command is in the service of the Republic” which was 

published in 1973 by the Ministry of the Interior, has been investigated thoroughly and the findings as 

source and comparison objects have been presented from a similar concept for 100th anniversary of the 

Republic. 

 In the study, a comparison was made between the present personnel number and the number of 

personnel in the past period. In this way, it has been possible to evaluate the development trend in terms 

of personnel system. In addition, the education systems before profession of gendarmerie officers in the 

last twenty-year periods were compared. The aim is to examine the point reached by the “Security 

Administration” undergraduate program, which is currently applied in the Faculty of Gendarmerie and 

Coast Guard. In this analysis, Gendarmerie Officer Training Program of the Italian Carabinieri 

organization was used as the foreign sample. 

Keywords: Gendarmerie, Law Enforcement Management, Personnel Management, Gendarmerie 

Journal.  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

232 
 

PROBLEME ODAKLI GÜVENLİK ANLAYIŞI VE JANDARMA GENEL 

KOMUTANLIĞI 

Dr. Erdem ERCİYES 

Jandarma Genel Komutanlıgı, Stratejı Baskanlıgı, erdemerciyes@yahoo.com 

ÖZET 

 Bu çalışma, “probleme odaklı güvenlik anlayışının” Jandarma Genel Komutanlığına (JGK) 

uygulanıp uygulanamayacağı araştırma sorusuna cevap bulmak için hazırlanmıştır. Bu kapsamda ikinci 

kaynaklar ve JGK’nın mevcut kurumsal yönetim anlayışı ve uygulamaları incelenerek bu yaklaşımın 

JGK’ya faydalı olup olmayacağı ve uygulanması durumda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği bu çalışmada 

detaylı olarak değerlendirilmiştir.   

 Probleme odaklı güvenlik anlayışında, güvenlik güçleri tali konular yerine asli görevi üzerine 

yoğunlaşmalıdırlar (Goldstein, 2015). Güvenlik güçleri herhangi bir suçla karşılaştığında suçluyu 

yakalamanın yanında bu suçun oluşmasına neden olan faktörleri analiz ederek suçun kaynağına inmeli 

ve suçun oluşmasını önleyici stratejiler geliştirmelidir (Eck, 20060).  Özet olarak bu yaklaşım, suçludan 

ziyade suçla mücadele etmektedir.  

 Ülke sınırları içerisinde özellikle kırsal alanda ve şehir merkezi dışındaki bölgelerde güvenliği 

sağlamaktan sorumlu olan JGK’nın teşkilat, görev ve yetkileri 2803 sayılı kanunla düzenlenmektedir. 

Bu kanuna göre; Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını 

sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren 

silahlı genel kolluk kuvvetidir. Kanuni metinden de görüleceği üzere JGK’nın asli görevi emniyet ve 

asayişi sağlamakla kamu düzeninin korunmasıdır. Bu nedenle JGK’nın kurumsal yönetim anlayışını bu 

asli unsurlar üzerine oturtması ve eksen kaymasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu noktada, 

“probleme odaklı güvenlik anlayışının” JGK tarafından benimsenmesi ve kararlılıkla uygulanması 

önem kazanmaktadır.  

 Probleme odaklı güvenlik anlayışının JGK’da uygulanabilmesi için öncelikli olarak kuruma stratejik 

bir bakış açısıyla yönetimsel manada sorgulayıcı bir yaklaşım getirilmedir. Bu doğrultuda ilk olarak beş 

aşamalı bir yöntem takip edilmelidir: Birinci aşamada, kurumsal gelişim projeleri, temin ve yetiştirme 

planı çalışmaları, malzeme ve teçhizat alımı gibi geleceğe etkisi olan bütün faaliyetlerin durdurulmadır.  

İkinci aşamada, JGK’nın hali hazırda icra ettiği görevler ve mevcut teşkilat, malzeme, kuruluş, personel 

ve teknoloji yapısı ortaya konulmalıdır. Üçüncü aşamada, 10, 20 ve 30 yıllık gelecek öngörüleri 

incelenerek JGK’nın hangi görevleri icra edebileceği ve JGK’yı belirtilen zaman dilimlerinde nasıl bir 

teknoloji ortamının kurumu beklediği analiz edilmelidir. Dördüncü aşamada, bir önceki adımda elde 

edilen bulgular dikkate alınarak belirlenen JGK’nın asli görevlerin yerine getirilmesi için kurumun hangi 

teşkilat, malzeme ve kadro yapısına sahip olması gerektiği ortaya konulmalıdır. Son aşamada, bir önceki 

aşamada belirtilen ideal yapıya ulaşabilmek için belirtilen ihtiyacı gidermek için yıllara sâri olarak 

personel, malzeme, araç, silah ve teçhizat sayılarının stratejik planlarla yeniden belirlenmesi 

gerekmektedir.  

 Yönetimsel altyapının kurulmasını müteakip, JGK’nın ana karargâhında görevi farklı veri 

tabanlarına ulaşarak veri madenciliğini suçların nedenselliği anlamaya yöneltecek bir birim 

oluşturulmalıdır. Son olarak, suçla ilgili sahada çalışan personele suçun nedenselliğini anlamaya yönelik 

eğitimler ve suç teorileri hakkında kurslar verilerek personelin farkındalığı arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Kolluk Yönetimi, Iç Güvenlik Araştırmaları, Suç Önleme Stratejileri, Problem-

Odaklı Güvenlik. 
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PROBLEM ORIENTED SECURITY UNDERSTANDING AND THE TURKISH 

GENDARMERIE GENERAL COMMAND 

ABSTRACT 

 This study has been prepared to answer the research question of “if the "problem-oriented security 

concept" is applicable to the Gendarmerie General Command (GGC). In this context, the second 

sources and current corporate administration approaches and implementations have been examined 

profoundly to evaluate whether this approach is useful for GGK and how a roadmap development 

process should be established. 

 In the problem-oriented security approach, security forces concentrate their actual energy on the 

diagnosis and resolution of security problems rather than secondary issues (Goldstein, 2015). When 

security forces encounter any crime, in addition to catch criminals, they should go down the source of 

this crime by analyzing its motives and should develop crime preventive strategies (Eck, 20060).  In a 

nut shell, this approach will fight crime rather than criminals. 

 The organization, duties and authorities of the GGC who is responsible for ensuring security within 

the borders of the country, especially in rural areas and in areas outside the city center, are regulated by 

law numbered 2803. According to this law, the Gendarmerie of the Republic of Turkey is an armed 

general law enforcement force that ensures safety, security and the protection of public order and fulfils 

the duties of other laws and presidential decrees. As can be seen from the legal text, the primary task of 

the GGC is to protect the public order by providing safety and security. Therefore, the GGC's corporate 

administration approach should lean on these essential elements and prevent axis shift. In this context, 

the adoption of the "problem-oriented security concept" by the GGC and its implementation with 

determination is gaining importance.   

 To be able to implement the problem-oriented security approach in the GGC, a critical view in a 

managerial sense should be developed primarily from a strategic perspective. In this context, firstly a 

five-step method should be followed: in the first step, future oriented activities such as organizational 

development projects, recruitment and training planning works, material and equipment supplies should 

be held up.  In the second step, the duties currently performed by the GGK and the existing organization, 

materials, personnel and technology structure should be presented. In the third step, which future duties 

should be performed by the GGC and what kind of technology awaits the GGC should be analysed by 

examining 10, 20- and 30-years future predictions. In the fourth step, through taking into consideration 

the findings of the previous step, in order to perform the essential tasks of the GGC, the ideal 

organization, material and personnel structure should be identified. In the last step, in order to achieve 

the ideal structure which has beens defined in the previous step, as extending to years, numbers of 

personnel, materials, vehicle, weapon and equipment should be determined by strategic plans. 

 Following the establishment of the administrative infrastructure, a unit should be established at the 

main headquarters of the GGC to direct data mining towards understanding the causality of crimes by 

accessing different databases. Finally, the awareness of the field staff should be increased by providing 

trainings to understand the causality of the crimes and crime theories. 

Keywords: Law-Enforcement Management, Internal Security Studies, Crime Prevention Strategies, 

Problem-Oriented Security. 
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2000’Lİ YILLARDA RUSYA POLİS YAPILANMASINDAKİ GELİŞMELER 

Doç.Dr. Muhittin TATAROĞLU 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, muhittintataroglu@yahoo.com 

ÖZET 

 Rusya coğrafi genişliği, uluslararası siyaset alanında önemli bir aktör olması, kendine özgü siyasi, 

idari, sosyal ve kültürel yapısıyla önemli ülkelerden biridir. Sovyetler Birliği dağılıp, yerine kurulan 

Rusya ve ayrılan diğer devletler siyasi, ekonomik, idari ve toplumsal tüm yapılanırını dönüştürme 

sürecine girmişlerdir.  

 1991 yılından itibaren Rusya, komünist sistemden, liberal-demokratik sisteme geçme sürecinde 

1990’lı yıllarda kargaşa, kaos ve belirsizlik içerisinde geçirmiş; devlet yapısı ve kamu yönetimi teşkilatı 

içine girdiği çöküşten kurtulamamış, kamu yönetimi yapısı adeta işlevsiz hale gelmiştir. Bu olumsuz 

süreç kamu hizmetlerinin en kritik alanını oluşturan kolluk hizmetlerini ve yapısını da etkilemiştir.  

  Rusya’nın güvenlik yapısının, işleyişinin ve tarihi gelişiminin incelenmesi, güvenlik literatürüne 

önemli katkı sağlayacak ve mukayeseli çalışmalara ışık tutacaktır. Rusya, bünyesinde farklı etnik ve dini 

unsurları barındırması, bu farklı unsurları içeren siyasi sistemlerinin kolluk teşkilatları vasıtasıyla 

bütünlüğünün sağlanması bakımından Rus kolluk teşkilatlanması önemli farklılıklar sunmaktadır. 

Sovyetler Birliği döneminde komünist ideolojiyle ülkenin yönetilmesi de kolluk teşkilatının kendine 

özgü bir şekilde teşkilatlanması ve işlev görmesine yol açmıştır. Sovyetler Birliğinin yıkılması ve yerine 

liberal demokratik bir rejimin kurulması esnasında yaşanan türbülans döneminde kolluk teşkilatı da 

önemli değişikliklere uğramış ve aynı zamanda kritik işlevler üstlenmiştir. Yeni devlet yapılanması 

doğrultusunda da yapısı, işlevi ve organizasyonu da önemli ölçüde değişime uğramıştır. Tüm bu 

süreçler Rusya’nın güvenlik yapısını inceleme bakımından önem taşımaktadır.1990’lardan itibaren 

kamu yönetimi yapısında köklü değişim çabaları, Rusya’nın kolluk teşkilatı için de söz konusu 

olmuştur. 1990’ların başından itibaren art arda yapılan reform çabaları ancak 2010’lardan itibaren 

beklenen başarıları sağlamaya başlamıştır.  

 1990’lı yıllar Rusya için çalkantılı bir dönemin başlangıcıydı. İç güvenlik teşkilatlanması 

pek çok sorunlarla karşı karşıya kaldı ve etkinliğini önemi ölçüde yitirdi. Kamusal düzenin 

bozulması suç istatistiklerine de yansıdı. 1993 yılında 513.910 olan ciddi suç sayısı, 1995 

yılında üç mislinden fazla artarak 1.633.367’ye yükseldi. 1991 ile 1996 yılları arasında 550.000 

ölümle sonuçlanan suç işlendi. Bu dönemde pek çok reform çabası yapılmasına rağmen, somut 

başarılar elde edilemedi. 2010’lara kadar devam eden süreçte vatandaşların polise karşı güven 

ve memnuniyet derecesi oldukça düşük seviyede olmuştur.  2010 yılına gelindiğinde dahi halkın 

%90’ı polise güvenmiyor; %67’si ise korkuyordu. Suça maruz kalanlar içinde, polise 

başvururlarsa bir daha mağdur edilecekleri korkusuyla polise başvuru oranları oldukça düşüktü. 

 2010 yılında başlayan reform sürecinin ana unsurları, kararlı bir siyasi irade, kapsayıcı yasal 

düzenleme, kolluk teşkilatının hemen tüm personelinin yolsuzluk denetiminden geçirilip, temiz 

olanların tekrar atanması, maaşların yükseltilmesi, halkla ilişkiler boyutun önem verilmesi ve 

teşkilat yapısının rasyonel olarak tekrar düzenlenmesi oluşturmaktadır. 

 Rusya kolluk yapısının 2000’li yıllarda gösterdiği değişim ve reform süreci ilk elde suç sayısında 

azalma, kolluk teşkilatı hakkında kamuoyunda olumlu algıların artması gibi olumlu sonuçlar vermiştir. 

Bu gelişme toplumların ancak güvenlik, asayiş ve huzur sağlandıktan sonra, ekonomik, siyasi, sosyal ve 

diğer hümanist boyutlarıyla gelişebileceği gerçeği bakımından önemlidir.  

 Çalışmada farklı araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Rusya kolluk teşkilatının tarihsi-kurumsal 

yaklaşımla tasvir edilmesinde yazılı birincil kaynaklar ve mülakatlardan yararlanılmıştır. Rusya kolluk 

teşkilatının geçirdiği yapısal ve işlevsel dönüşüm ise ilgili, yasalar, kararlar, talimatlar ve diğer 

mevzuatın incelenmesi, kurumların incelenmesi, sahada yapılan birinci elden gözlemler ve mülakatlarla 

değerlendirilmiştir. Yararlanılan istatistiksel verilerin güvenilirliği ise karşılaştırma yöntemleriyle 

sorgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya, Kolluk Teşkilatı, Reform. 
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DEVELOPMENTS IN THE RESTRUCTURE OF THE RUSSIAN POLICE IN 2000'S 

ABSTRACT 

 Russia is one of the important countries with its geographical width, being an important actor in the 

field of international politics and its unique political, administrative, social and cultural structure. After 

the collapse of the Soviet Union; replaced countries Russia and the other separeted countries entered the 

process of transforming all its political, economic, administrative and social structures. 

 Russia has gone through chaos and uncertainty in the 1990s in the process of transition from the 

communist system to the liberal-democratic system. The state structure and the public administration 

organization could not survive this collapse, and public administration structure became almost 

dysfunctional. This negative process also affected the law enforcement services and structure, which 

constitute the most critical area of public services. 

 The examination of the security structure, operation and historical development of Russia will make 

an important contribution to the law enforcement literature and will shed light on the comparative 

studies. In the period of the Soviet Union, the administration of the country with communist ideology 

led to the organization and functioning of the law enforcement organization in a unique way. During  

the collapse of the Soviet Union and the turbulance times of the establishment of a liberal democratic 

regime; the law enforcement organization underwent significant changes and undertook critical 

functions. The structure, function and organization of the new state structure has changed significantly. 

All these processes are important in terms of examining the law enforcement organization of Russia. 

Since 1990s, radical changes in the structure of public administration have been involved in the law 

enforcement organization of Russia. Reform efforts since the early 1990s only started to achieve the 

expected successes post 2010 period. 

 The 1990s were the beginning of a turbulent period for Russia. The law enforcement organization 

has faced many problems and has lost its effectiveness. The disruption of public order was also 

reflected in crime statistics. The number of serious crimes increased from 513,910 in 1993 to more 

than threefold in 1995 and reached 1,633,367. Between 1991 and 1996, 550,000 deaths were 

committed. Although many reform efforts were made during this period, concrete achievements were 

not achieved. In the process that continued until 2010, the level of trust and satisfaction of the citizens 

towards the police was very low. Even by 2010, 90% of people were not trust the police; 67% were 

afraid. Among those exposed to crime, the rates of reporting crime to the police were very low, fearing 

that they would be victimized again if they go to the police. 

 The main elements of the reform process, which started in 2010, are a determined political will, 

comprehensive legal regulation, check and investigate of almost all law enforcement personel 

corruption focused and reappointment of clean ones, raising salaries, giving importance to public 

relations dimension and rational reorganization of structure. 

 The change and reform process of the Russian law enforcement in the 2000s yielded positive 

results such as a decrease in the number of crimes in the first hand and an increase in the public 

perceptions about law enforcement. This development is important in terms of the fact that societies 

can only develop in economic, political, social and other humanist dimensions after security, public 

order and peace are ensured.  

 Various research methods were used in the study. In describing the Russian law enforcement 

organization with a historical-institutional approach, written primary sources and milas were used. On 

the other hand, the structural and functional transformation of the Russian law enforcement agencies 

has been evaluated through the examination of relevant laws, decisions, instructions and other 

legislation, examination of institutions, first-hand observations and interviews in the field. The 

reliability of the statistical data was questioned by comparison methods. 

Keywords: Russia, Law Enforcement, Reform. 
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SITUATIONAL AWARENESS IN OCEAN MONITORING: ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE, CONTEXT AND ACCOUNTABILITY 

Prof.Dr. Ayşe Safiye GÖKER 

Ambie Sense Ltd, ayse@ambiesense.com 

Av. Bilun ELMACIOĞLU 

Elmacıoğlu Hukuk Bűrosu, bilun@elmacioglu.av.tr 

ABSTRACT 

 We discuss the use of artificial intelligence technologies in maritime with a focus on marine 

robots and in particular the use of sensors and vision techniques. We will consider these within 

the “sense-think-act” framework. The “sense-think-act” paradigm was advanced some forty 

years ago as an operational definition of a robot. Whilst extensions to it have been proposed, it 

still provides a useful basis for discussing capabilities of marine robots, ROVs (Remote 

Operated Vehicle) and AUVs (Autonomous Unmanned Vehicle). It also provides a framework 

for discussing potential ethical and legal issues. 

 In this paper, we focus on the sensing and vision aspects of marine robots, through both an 

example and novel applications. Camera sensors, temperature, pressure, and light sensors, for 

example, help with the ‘sensing’ and being aware of the context. Machine learning techniques 

and information fusion help with the ‘thinking’. The ‘actions’ are dependent on the specific 

application areas and needs. Here, we discuss those in ocean monitoring.  

 Ocean monitoring (OM) can encompass a range of purposes - from observing and tracking 

marine ecology and climate, to subsea maintenance of equipment to security on ship, on shore 

or at sea. We present research and innovation using Cyber-Physical Systems (CPS) for marine 

robots with enhanced vision. Current approaches to OM are restricted in their vision and sensing 

capabilities. We present how situational awareness is achieved through use of multiple sensing 

capabilities and the use of AI techniques for an intelligent response. 

 OM robots can serve as marine eyes and ears that can capture live enhanced images, videos 

and sound of the local on-sea and subsea surroundings. Our adaptive camera systems with 

multiple lenses enable flexible purposes of use for different visibility conditions in deep-sea, 

surface, day and night. The OM adaptive camera system is an example of situational awareness 

through monitoring the environment context and enabling user interaction as appropriate. 

 Any AI application will have explicit or implicit decision-making. Within AI in OM, this is 

also the case. The consequences and responsibilities behind both the machine and human 

aspects of such systems are also important. In this light, the sense-think-act paradigm is 

particularly useful in framing the discussions around relevant risks, and emerging ethical and 

legal issues.  

 We need to consider, for example, who, what or which component did the ‘sensing’ – was 

there an error in sensing or observation? Who did the ‘thinking’?  How was the thinking, logic, 

or learning done? What information was it based on? What component performs the actions and 

who is responsible for the ‘acting’? What are the boundaries of responsibilities between an 

algorithm, a software implementation, the operating system and programming language and 

environment the software is expected to work in? What are the effects of updates and 

tracing/monitoring the changes through the system? Consider the example of an autonomous 
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marine vehicle. Who or which organisation will be responsible for its actions? Will this entity 

be responsible for all its actions under all conditions? If the ‘seeing’ was performed by one 

component – a camera, but the information processed by another part developed by another 

entity to perform the ‘thinking’ – how easily can this be traced, and responsibility allocated? 

These are examples of the challenges faced by AI in OM. 

 We argue that not all current machine learning techniques will be able to handle the 

transparency needed to address these challenges and enable seamless responsibility allocation as 

gracefully as needed. Earlier established machine learning classification techniques had their 

roots in cognitive approaches to learning such as: learning by examples, generalization-based 

learning, explanation-based learning, similarity-based learning, and case-based reasoning. These 

intelligent techniques and learning approaches were clearer to interpret and provided inbuilt 

mechanisms to explain their inference to humans, an important advantage for OM. 

Keywords: Artificial intelligence, Machine learning, Sensors, Vision, Ocean monitoring, Maritime, 

Artificial intelligence law, Legal responsibilities. 

 

OKYANUS İZLEMEDE ORTAM FARKİNDALİK: YAPAY ZEKÂ, KAPSAM VE 

MESULİYET 

ÖZET 

 Yapay zekâ teknolojilerinin denizcilikte kullanımını özellikle sensör ve görsel teknikler 

çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bunları “duyumsa-düşün-davran” çerçevesinde 

değerlendireceğiz. “Duyumsa-düşün-davran” paradigması yaklaşık kırk yıl önce bir robotun 

işlevsel tanımı olarak öne sürülmüştü. Buna bazı eklemeler önerildiyse de, şu şekliyle de deniz 

robotlarının, ROV (Uzaktan Kumandalı Araçlar) ve AUV’lerin (Otonom İnsansız Araçlar) 

kabiliyetlerini tartışmak için kullanışlı bir başlangıç noktasıdır. Ayrıca, olası etik ve yasal 

hususları değerlendirmek için de bir çerçeve sunar. 

 Bu makalede, deniz robotlarının duyumsal ve görsel yönleri üzerinde durup örnek ve yeni 

uygulamalara değineceğiz. Kamera sensör, ısı, basınç ve ışık sensörler örneğin bu ‘duyum’ 

kısmına yardımcı olur. Makina öğrenme teknikleri ve bilgi harmanlama yöntemleri de 

‘düşünme’ kısmına yardımcı olur. ‘Davran’ma ise uygulama alanına göre değişir. Biz burada 

okyanus / deniz izlemede olanları kapsıyoruz. 

 Deniz veya Okyanus İzleme (Dİ) (Ocean Monitoring) bir kaç çeşit amacı kapsayabilir --  

deniz doğa ekolojisini ve iklimini gözlemleme ve takip, deniz altı donanım bakımı ve gemide, 

karada veya deniz açıklarında güvenlik gibi. SFS’nin (Siber Fiziksel Sistemlerinin) şu anki 

uygulamaları görsel ve duyumsal kabiliyetleri açısından sınırlıdır. Biz, akıllı bir tepki için ortam 

farkındalığının çoklu duyum kapasiteleriyle ve yapay zekâ teknikleriyle nasıl elde edildiğini 

sunuyoruz. 

 Dİ robotları deniz ortamında (su yüzeyinde, altında ve üstünde) bir nevi göz ve kulak olarak 

gerçek zamanlı geliştirilmiş görüntü, video ve sesleri yakalayabilir. Çok lensli donanım 

adaptiv/uyabilen kamera sistemlerimiz su altı-yüzeyi-üstündeki çeşitli görsel koşullardan doğan 

farklı amaçla kullanım için esneklik sağlıyor. 
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 Bir Yapay Zekâ (YZ) uygulaması açık veya dolaylı bir karar-verme mekanizmasına sahiptir. 

Dİ içindeki YZ sistemleri için de bu böyledir. Bu sistemlerin makina ve insan yönleri açısından 

sonuçları ve sorumluluklarını dikkate almak gerekir. Bu ışıkta, duyumsa-düşün-davran 

paradigması bu konuları çerçevelemek, çıkan ilgili riskleri, doğabilen etik ve yasal konuları 

değerlendirebilmek açısından da özellikle kullanışlıdır. 

 Örneğin kim, ne, veya hangi unsurun ‘duyumsama’ kısmını yaptığını düşünmemiz gerekir. 

Duyumsamada veya izlemede hata var mı? Düşünme kısmını kim veya hangi unsur yaptı? 

Düşünme, mantık ve öğrenme nasıl gerçekleşitirildi? Hangi bilgiye dayanarak yapıldı? 

Davranma kısmını hangi parçalar sağlıyor ve bundan kim veya hangi unsurlar sorumludur? Bir 

yazılımın çalışmasını beklediğimiz ortamdaki algoritmalar, uygulamalar, işletim sistemi, ve 

programlama dili arasındaki sınırlar ve sorumluluklar nedir? Güncelleme ve takipin sistem 

içinde etkisi nedir? Örneğin otonom bir aracı ele alalım, davranışlarından kim sorumludur? Bu 

öğe her koşul ve ortamdaki tüm davranışlarından sorumlumudur? Eğer ‘görme’ kısmı ayrı bir 

unsur tarafından yapıldıysa, örneğin kamera, ama bilgi başka unsur tarafından işlendiyse ve 

‘düşünme’ kısmı da başka bir unsur tarafından yapıldıysa ne kadar kolay izi düşülüp tespit 

edilebilir ve sorumluluk tahsis edilebilir? Bunlar YZ’nin Dİ’deki zorluklarından örneklerdir. 

 Şu an ki makine öğrenme tekniklerinin yukarıda belirttiğimiz zorlukları karşılayacak ve 

sorumlulukları akıcı bir şekilde tahsis etmek için gerekli şefaflığa sahip olmadıkları 

kanısındayız. Daha önceden yerleşmiş olan makina öğrenme ve sınıflandırma teknikleri 

köklerini kognitif/zihinsel yöntemlerden alır. Bu yöntemlerden örnek verecek olursak,  

örneklerden öğrenme, genelleştirerek öğrenme, açıklamaya dayanarak öğrenme, benzerliklere 

dayalı öğrenme, vaka-tabanlı öğrenme gibileri yer alır. Bu akıllı teknikler ve öğrenme 

yöntemleri nasıl çalıştıklarını sergilemek, verdikleri kararlarının ve dayandıkları karar 

mekanizmalarının insanlara açıklamak ve yorumlarına sunmak açısından daha şefaftılar. Bunlar 

Dİ için de önemli bir avantaj sergilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Makina Ogrenme, Sensorler, Bilgisayarla Görme, Deniz/ 

Okyanus Izleme, Denizcilik, Yapay Zeka Yasalari, Yasal Sorumluluklar. 
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OPERASYONEL İKAZ SİSTEMİNE SAHİP EL TİPİ MAYIN VE EYP DEDEKTÖRÜ 

Dr. Necip GÜRLER 

MESAN A.Ş., necip.gurler@mesanas.com.tr 

ÖZET 

 Mayın ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespitine yönelik el tipi dedektörler ile tarama 

faaliyetleri ülke güvenliğinin korunması ve devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Tarama faaliyeti sırasında hedefin (mayın veya EYP’li bölgenin) doğru bir şekilde tespiti, 

kullanılan dedektörün performansına bağlı olduğu kadar kullanıcının dedektörü kullanma 

doğruluğu ile de doğrudan ilişkilidir. Örneğin, ülkemizde ve dünyada en sık kullanılan mayın ve 

EYP dedektörü olan eddy-akımı indüksiyon temelli metal dedektörleri ile mayın tarama 

esnasında, dedektör ile gerçekleştirilen süpürme/tarama hareketinin çok hızlı yapıldığı 

durumlarda topraktan yeterince örnek alınamamasından dolayı hedef kaçırılabilmektedir. 

Benzer şekilde, dedektörün arama kafası (antenin bulunduğu alt bölüm) tarama yapılan toprağa 

paralel tutulmadığı zamanlarda hedef tespit edilemeyecek veya yanlış sinyal alınmasına yol 

açacaktır. Bu ve benzeri dedektör kullanım hareketlerinin standart bir şekilde uygulanabilmesi 

için her ne kadar ilgili personellere eğitimler verilse de sahada dedektör kullanan personelin 

uzun süreli kullanımlarından dolayı (yorgunluk, dikkat dağınıklığı vb.) oluşabilecek yanlış 

kullanım hatalarını denetleyecek bir mekanizma veya sistem bulunmamaktadır. Bu durum hem 

kullanıcının hem de ekibin can güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. The Database of Demining 

Accidents raporuna göre mayın temizleme sırasındaki kazaların %64’ü temizleme sırasındaki 

kazı çalışması sırasında, %14’ü de tespit edilemeyen mayınlardan kaynaklanmaktadır
1
. Yine 

aynı raporda, tespit edilemeyen mayınların en büyük sebeplerinden birisi olarak kullanıcı 

hataları gösterilmektedir. 

 Mayın tarama faaliyeti sırasındaki kullanılan detektörden bağımsız kullanıcı hataları 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Yay hatası: Yeterince yay açısı yapılmayarak tarama için belirtilen bölgenin tamamen 

taranmaması 

 Bilek hatası: Tarama işlemi sırasında bileğin fazla bükülmesinden dolayı detektör arama 

kafasının zemine paralel olmaması durumu ve hedefin tespit edilememesi 

 Hız hatası: Tarama işleminin çok hızlı bir şekilde yapılarak hedefin tespit edilememesi 

 Bu çalışmada, tarafımızca geliştirilmiş el tipi metal dedektörünün içerisindeki donanıma 9-

DOF IMU (Inertial Measurement Unit) sensörü entegre edilerek operasyon sırasında 

kullanıcının yaptığı bu hataların tespiti ve kullanıcıyı uyarmasına yönelik algoritma ve 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin gömülü yazılımları da geliştirilerek dedektör 

içerisindeki ana yazılıma entegrasyonu sağlanmıştır. Daha sonra bu donanım ve yazılım 

geliştirmesi laboratuvar ve saha testleri ile doğrulanarak operasyonel ikaz sistemine sahip el tipi 

mayın ve EYP dedektörü prototipi geliştirilmiştir. Operasyon ve eğitim modu olmak üzere iki 

farklı mod olarak geliştirilen bu prototip ile yapılan saha testlerinde, özellikle uzun süreli 

dedektör kullanıldığında oluşan dikkat dağılma ve yorulma gibi fiziksel ve mental 

yorgunluklarından dolayı hata yapmaya başladıkları görülmüştür. Sistem tarafından bu 

                                                           

1 "Incident_Activity_Records". 2019,. Er. Tar.: 28. 07. 2019. http://www.ddasonline.com/AccidentrecordsDDAS.htm. 

http://www.ddasonline.com/AccidentrecordsDDAS.htm
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kullanıcıları uyarı yapılarak dinlenmeleri veya hatalarını düzeltmeleri sağlanmıştır. Bu 

çalışmalar daha fazla saha kullanıcıları ile birlikte tekrarlanarak istatistiki bir çalışma 

yapılacaktır. 

 Literatürde benzeri olmayan ve tamamen özgün olarak geliştirilen bu çalışmada, dedektör 

eğitim faaliyetlerine yönelik tarafımızca geliştirilen ve ayrı bir ürün olan dedektör eğitim 

sistemlerimizin dedektöre entegre edilmiş hali tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Üretilen bu 

prototip özellikle sınır güvenliği mayın arama/tarama faaliyetlerinde uzun süreli kullanım 

gerçekleştiren Özel Mayın Arama Tarama (ÖMAT) ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı 

insani mayın arama/tarama faaliyetleri gerçekleştiren insanların ihtiyaçlarına uygun olarak 

geliştirilmiş olup, operasyonel birliklerin de spesifik senaryolar (yol/asfalt mayın arama/tarama 

faaliyetleri) için kullanımına uygundur. Geliştirilen bu sistem ile asimetrik bir tehdit olan mayın 

ve EYP’lerin tespitine yönelik yapılan tarama faaliyetlerinde kullanıcı kaynaklı hataların 

minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mayın, EYP, Metal Dedektörü, Operasyonel İkaz, ÖMAT. 

 

HAND-HELD LANDMINE AND IED DETECTOR WITH OPERATIONAL WARNING 

SYSTEM 

ABSTRACT 

 Hand-held detectors for landmine and Improvised Explosive Device (IED) detection are of 

great importance for the protection and the continuity of national security.  Accurate detection 

of the target, i.e. the zone with landmine or IED, during the sweeping activity is directly related 

to the user’s accuracy of using the detector as well as the performance of the detector. For 

example, with the eddy-current induction based metal detectors, which are the most commonly 

used mines and IED detectors in our country and in the world, the target can be missed due to 

the lack of sampling from the soil if the sweeping/scanning movement performed with the 

detector very quickly. Similarly, when the detector's search head (the antenna part of the 

detector) is not held parallel to the ground being scanned, the target will not be detected or will 

result in false alarms. In order to implement these and similar detector usage movements in a 

standard way, although there are trainings given to the related personnel, there is no mechanism 

or system to control the misuse errors caused by the personnel who has fatigue and distraction 

due to long term detector usage. This endangers the safety of both the user and the team. 

According to The Database of Demining Accidents, 64% of mine-clearing accidents are caused 

by mines during excavation and 14% are caused from undetected mines
2
. In the same report, 

user errors are shown as one of the biggest reasons of undetected mines. 

 During minesweeping activity, detector-independent user errors can be listed as follows: 

 Arc error: Failure to scan the region specified for sweeping by not making enough arc 

angle.  

 Wrist error: If the detector search head is not parallel to the ground due to excessive 

bending of the wrist during the sweeping process and the target cannot be detected. 

 Speed error:  Failure to detect the target if scanning is performed too quickly. 

                                                           
2
 "Incident_Activity_Records". 2019. Access Date: July 28, 2019. http://www.ddasonline.com/AccidentrecordsDDAS.htm. 
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 In this study, a 9-DOF IMU (Inertial Measurement Unit) sensor unit is integrated into the 

hardware of the hand-held metal detector system developed by us and novel algorithms and 

methods are developed to detect the above aforementioned errors and warn the user during the 

operation. Additionally, embedded software of these methods has been developed and 

integrated into the main software of the detector. Later, this hardware and software development 

was verified by laboratory and field tests and a prototype of hand-held landmine and IED 

detector with operational warning system was developed. In the field tests conducted with this 

prototype, which was developed as two different modes, operation and training mode, it was 

observed that they started to make mistakes due to physical and mental fatigue such as 

distraction and fatigue especially when using a long-term detector. The developed system 

warned these users and provided them to rest or correct their errors. These studies will be 

repeated with more field users and statistical results will be given. 

 This study, which is unique in the literature, has been designed and developed as an 

integrated version of our detector training systems, which is a separate equipment, developed 

exclusively for only training activities. This prototype has been developed specifically for the 

needs of special military teams (ÖMAT)  that perform long-term use in border security mine 

search/sweeping activities and for people who works for non-governmental organizations and 

performs humanitarian mine search/sweeping/demining activities. It can also be used for 

operational troops for the specific scenarios. With the developed system, it is aimed to minimize 

user-dependent errors in the sweeping activities that are carried out to detect mines and IEDs 

which are asymmetric threats for the national security. 

Keywords: Landmine, IED, Metal Detector, Operational Warning. 
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İNSANSIZ HAVA ARACI SÜRÜSÜ KULLANARAK KEŞİF VE GÖZETLEME 

Metehan AYDIN 

Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, engmetehan.aydın@gmail.com 

Doç.Dr. Gazi Erkan BOSTANCI 

Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, ebostanci@ankara.edu.tr 

Doç.Dr. Mehmet Serdar GÜZEL 

Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, mguzel@ankara.edu.tr 

ÖZET 

 Bilinmeyen bir ortamda bir şeyler aramak ve bulmak istenildiğin de farklı yöntemler 

kullanılabilir. Bu süreç keşif ve gözlem olarak adlandırılır ve tarih boyunca insanlar keşif ve 

gözlemi zamana ve mekânın şartlarına bağlı olarak farklı şekillerde yapmışlardır. Son dönemde 

gelişen teknolojinin de etkisiyle günümüzde keşif ve gözetleme çoğunlukla insansız hava 

araçları aracılığıyla yapılıyor. Bu işler için insansız hava araçlarının bu denli fazla kullanılması 

ve kullanılma ivmesinin her geçen gün artması, bu araçların keşif ve gözlem için çok uygun 

olduğunu gösteren bir kanıttır. Ancak, literatürdeki en son gelişmeleri keşif ve gözlem 

problemini çözmek için kullanmak istediğimizde karşımıza sürü sistemlerin kullanılması 

çıkıyor. Bunun nedeni keşif ve gözetleme problemlerinin sürü sistemlerin kolaylıkla ve çok 

etkin bir şekilde çözebileceği problemler olmasıdır. Sürü sistemler bir problemi doğadaki sürü 

şeklinde yaşayan ve bir işi kolektif bir şekilde tamamlamaya çalışan canlılardan esinlenerek 

çözmeye çalışan sistemlerdir. Problemi çözmek için birden fazla takım üyesinin nasıl koordine 

edileceğiyle ilgilenirler. Bu sistemlerin amacı bir problemi çözmek için bir tane üye kullanmak 

yerine ona göre daha basit ve küçük olan birden fazla üyeyi koordine etmektir. 

 Birden fazla üyenin kullanılması bu sistemlere tek üyeli sistemler de daha az belirgin olan 

bazı değişik özellikler verir. Bunlar ölçeklenebilirlik, sağlamlık ve esnekliktir. Ölçeklenebilmek 

bu sistemlere her boyuttan probleme etkin bir çözüm üretebilme gücü verir. Sağlamlık bu 

sistemlere sistemdeki veya ortamdaki olumsuzluklara rağmen görevi başarılı bir şekilde 

bitirebilme gücünü verir. Esneklik ise sisteme istenildiği zaman yeni üyelerin veya yeni üye 

gruplarının kolayca eklenip çıkarılması gücünü verir. Bu özellikler sürü sistemlerin tek üyeli 

sistemlere göre birçok yönden daha avantajlı olmasını sağlar. Bu avantajlar şunlardır. 

 Sürü sistemler daha ucuzdur ve daha az enerji tüketirler. Bunun nedeni sürü sistemlerindeki 

üyelerin tek elemanlı bir sisteme göre daha basit olmasıdır. Sayı olarak daha fazla olsalar bile 

basitlikleri nedeniyle hem daha ucuz olurlar hem de daha az enerji tüketirler. 

 Sürü sistemler daha hızlıdır bunun nedeni görevin üyeler arasında paylaşılmasıdır. Görev 

paylaşıldığı için paralel işleme yapılır ve bu durum daha hızlı bir sistemle sonuçlanır. 

 Sürü sistemler daha güvenilirdir. Eğer sistemdeki bir üye zarar görürse diğer üyeler görevi 

bitirebilir ve bu durum sürü sistemlerini daha güvenilir yapar. 

 Bu avantajlar sürü sitemlerini keşif ve gözetleme problemleri için çok uygun yapar. Bizim 

çalışmamız keşif ve gözetleme problemlerinin bir insansız hava aracı sürüsü kullanılarak nasıl 

çözüleceğini kapsıyor. Çalışma da kurduğumuz sürü istenilen sayıda üyeye sahip olabiliyor ve 

istenilen türden insansız hava aracıyla uyumlu şekilde çalışabiliyor. Sürünün kontrolü sürüdeki 

insansız hava araçlarıyla merkezi ve dağınık şekillerde yapılabiliyor ve sürünün iletişim 

mekanizması bu sistemleri destekleyecek şekilde seçildi. Sürü seçilen alanı, yapılacak keşif 

mailto:engmetehan.aydın@gmail.com
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problemine göre farklı şekillerde tarayabiliyor ve istenilen nesne bulunduğunda sürü sisteminin 

avantajlarını kullanarak istenilen süre boyunca gözlemleyebiliyor. Çalışmanın sonuçları bu 

sistemlerin keşif ve gözlem problemleri için ne kadar uygun olduğunu tartışıyor. Resim 1 

çalışmanın adımlarını gösteriyor. 

Anahtar Kelimeler: Sürü Sistemler, Çok Üyeli Sistemler, Keşif, Gözlem. 

 

Şekil-1 Çalışmanın adımları 

 

SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE USING A SWARM OF UNMANNED 

AERIAL VEHICLES  

ABSTRACT 

 When we want to search and find somethings in an environment, we can use different 

techniques. Searching and finding somethings in an environment are called surveillance and 

reconnaissance. Humanity has realized these things using different techniques depending on the 

environment and the time. Today, they are realized using unmanned aerial vehicle with the 

impact of the recent development of technology. Broad usage of unmanned aerial vehicles for 

surveillance and reconnaissance and their increasing usage acceleration can be a good evidence 

that proves these problems are suitable for unmanned aerial vehicles. However, when we want 

to solve these problems using the latest development in literature, we encounter with swarm 

systems. It’s reason is that these problems are the problems which are much suitable for swarm 

systems and can be solved effectively by them. In order to solve a problem, swarm systems 

inspires from species in nature which works collectively while they are completing their 

mission. They concerns with how to coordinate a group of agents in order to solve a problem. 

The purpose of these systems is that instead of using a single complex agent, coordinating 

relatively simple and more than one agent.   

 Usage of more than one agent gives some abilities against single agent systems. Although 

single agent systems have these abilities, they can’t have as much as a swarm system. These 

abilities are scalability, robustness and flexibility. Scalability gives the power of generating 

effective solutions to all kind of problems. Robustness gives the power of completing task 

despite of failures in the system and the environment. Flexibility gives the power of adding and 

extracting agents any time in the system. These abilities provide some advantages to these 

systems against a single agent system. These advantages are listed below. 
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 Swarm systems are cheaper and consume less energy. Its reason is that the agents in swarm 

systems are simpler. Although there are a lot of agents in a swarm system, they are cheaper and 

consumes less energy thanks to their simplicity. 

 Swarm systems are faster. Its reason is that the mission is shared among agents. When the 

mission is shared, the mission is realized parallel and this results a faster system. 

 Swarm systems are more reliable. If any of the agents get damaged, the other agents can still 

complete the task and this makes swarm systems more reliable.  

 These advantages make swarm systems very suitable for surveillance and reconnaissance. 

Our study addresses how these problems are solved using a swarm of unmanned aerial vehicles. 

The swarm in the study can have any number of agents and can works suitable with any kind of 

unmanned aerial vehicles. The control of the swarm is provided by the unmanned aerial vehicles 

in the swarm with centralized and distributed ways. The communication mechanism of the 

swarm is chosen to support these systems. The swarm can cover the area with different ways 

according to reconnaissance problem and when the desired object is found, it surveils the 

desired object between desired time intervals using the advantages of swarm systems. The 

results of the study discuss how suitable the swarm systems are for surveillance and 

reconnaissance problems. Figure 1 shows steps of the study. 

Keywords: Swarm Systems, Multı-Agent Systems, Reconnaıssance, Surveıllance. 

  

Figure-1 Steps of the study 
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MODERN GÜVENLİK KAVRAMI VE SAHİL GÜVENLİK 4.0 

İsmail ILGAR 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, iilgar@sg.gov.tr 

ÖZET 

 Deniz güvenliğinin geleneksel aracı hep gemiler olmuştur. Tarih boyunca, devlet gemileri 

denizleri dolaşmış, diğer gemileri tespit ve teşhis etmiş, oluşturdukları riskleri değerlendirmiş ve 

gerektiğinde müdahale etmişlerdir. Fakat karakol, yarattığı yüksek maliyetlerden (yakıt, insan 

ve bakım) ötürü sürekli olamaz. Ayrıca gemiler, dünyanın yuvarlaklığı ve hava koşulları gibi 

çevresel kısıtlarından ötürü tespit ve teşhis süreçlerinde pek de etkili değillerdir. Bu yüzden, 

önemli sahalarda sürekli gözetleme tesis etmek maksadıyla kurulmuş pek çok sahil yapısına 

rastlarız. Tarihteki en önemli örnekler, adalar ve sahillerde kurulmuş kalelerdir. Fakat 

teknolojinin gelişimiyle birlikte, bunların yerleri insansız/otonom istasyonlar almıştır. Tespit 

sürecinin otonom hale gelişi, bizlere diğer güvenlik süreçlerinin de otonom hale 

getirilebilirlikleri bağlamında bir ipucu sağlar. Yine de, tüm olasılıkları açığa çıkarmak için 

bilimsel, kavramsal ve bütünsel bir güvenlik anlayışı geliştirmemiz zorunludur. Bu çalışma, her 

türlü güvenlik alanına uygulanabilir 7 aşamalı bir güvenlik mimarisi (tespit, tanıma/teşhis, risk 

analizi, müdahale, raporlama, değerlendirme ve strateji oluşturma) önermektedir. 

 Bütün bu aşamaları çeşitli örneklerle ve özelikle deniz güvenliğine odaklanarak açıkladık. Türk Sahil 

Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) projesi çok 

iyi bir örnektir. Bu proje, önerdiğimiz güvenlik mimarisinin ilk 5 aşamasını kısmen otonom hale 

getirmektedir: insansız radar istasyonları (tespit), veri kaynaştırma (teşhis), kural tabanlı algoritmalar 

(risk analizi), görevlendirmelerde karar destek (müdahale) ve raporlama araçları (raporlama). Türk Sahil 

Güvenlik Komutanlığı, bu süreçlerinin otonom hale getirilmesinden kaynaklanan büyük avantajları 

tecrübe etmiş ve bu da bizleri “Sahil Güvenlik 4.0” hedefine yöneltmiştir. Hâlihazırda, otonom tanıma 

ve teşhis kabiliyetine sahip Otonom Hava Aracı (OHA) ve otonom müdahale kabiliyetlerine sahip Yarı 

Otonom Deniz Aracı (YODA) gibi pek çok otomasyon projesinin arkasındaki itici güç bu hedeftir. 

 Bu çalışma, örneklerle desteklenen pozitivist ve kavramsal bir metodoloji kullanmaktadır. 

Dolayısıyla hem betimleyici hem de keşfedicidir. Amacım, literatüre nesnel, bilimsel ve kavramsal bir 

güvenlik çerçevesi kazandırmaktır. Bu çerçeve, kendimizi mevcut güvenlik alışkanlıklarından 

koparmamıza ve yeni olasılıkları görmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca kurumlar, hatta ülkelerin 

güvenlik performanslarının değerlendirilmesi için nesnel ve metrik bir yöntemin geliştirilmesinin de 

temelini sağlamaktadır. 

 Çalışma, deniz güvenliği alanında daha pek çok otonomlaşma olasılığı olduğu ve literatürün, 

kurumların güvenlik performanslarını değerlendirecek ve gerçekleştirilmesi gereken projeleri 

belirleyecek nesnel, bilimsel bir yöntemden yoksun olduğu sonucuna varmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Güvenlik, Deniz Güvenliği, İnsansız İstasyonlar, Otomasyon, Sahil 

Güvenlik. 
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MODERN SECURITY CONCEPT AND COAST GUARD 4.0 

ABSTRACT 

 The conventional tool for maritime security have been ships. Throughout the history, state 

ships sailed the seas, detected other ships, identified them, assessed the risks they posed and 

intervened when necessary. But patrolling cannot be continuous due to high costs (fuel, 

personnel and maintenance) that it requires. Also ships are not very efficient in detection and 

identification processes due to environmental limitations, such as the curvature of the world, 

and meteorological conditions. That is why, we can see many coastal structures which were 

built in order to establish continuous surveillance over important areas. The most important 

historical examples are the castles located in islands and shores. But, with the development of 

technology, unmanned/autonomous stations superseded them. Autonomization of the detection 

process gives us a hint about the autonomization possibilities in other security processes. Yet, in 

order to reveal all possibilities, we must develop a scientific, conceptual and holistic security 

understanding. This study proposes a 7-staged security structure (detection, 

recognition/identification, risk analysis, intervention, reporting, evaluation and strategy 

forming) which is applicable to every security area. 

 We’ve explained all these stages with various examples and with a special emphasis on the maritime 

security. Coastal Surveillance Radar System (CSRS) project realized by the Turkish Coast Guard 

Command is a very good example. This project partly automizes the first 5 stage of the proposed 

security framework with unmanned radar stations (detection), data fusion (identification), rule based 

algorithms (risk analysis), decision support in tasking (intervention), and reporting tools (reporting). 

Turkish Coast Guard Command experienced the great advantages that evolved out of the 

autonomization of these processes and this led us to the “Coast Guard 4.0” goal. This goal is currently is 

the driving force behind many more automation projects, such as Autonomous Air Vehicle (AAV) with 

automated recognition and identification capabilities, and Semi-Autonomous Sea Vehicle (SASV) with 

automated intervention capabilities. 

 This study employs a positivist, conceptual methodology supported with examples. Thus it is both 

descriptive and exploratory. My aim is to contribute to the literature with an objective, scientific, and 

conceptual security framework. This framework helps us to disentangle ourselves from the existing 

security habits and see new possibilities. It also provides a basis for the development of an objective, 

metric method for the assessment of security performance of institutions, even countries. 

 It concludes that there are still many autonomization possibilities for maritime security and 

literature lacks an objective, scientific method to assess the security performance of institutions, and to 

determine the projects which should be realized. 

Keywords: Industry 4.0, Security, Maritime Security, Unmanned Stations, Automation, Coast Guard. 

  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

247 
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ÖZET 

 Türkiye sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik önemi nedeniyle sürekli güvenlik tehditleriyle 

yüzleşen bir ülkedir. Özellikle de günümüzde, güvenlik çatısında altında yer alan kavramların 

sayısının her geçen gün artarak klasik tanımlarının muğlaklaşması, yeni ve daha tehlikeli 

güvenlik riskleri ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Gelişen teknoloji ve toplumsal normlar ile 

güvenlik tanımlarının her dönem güncellenmesi bir zaruriyet hali almıştır. Nükleer silahların 

kullanılmadığı, nizami savaş olarak tanımlanan “klasik (konvansiyonel) savaş” kavramı 

günümüzde muğlaklaşmış tanımların başında gelmektedir. Günümüzde her ne kadar nükleer 

savaş ihtimali bir gerçek olarak önümüzde dursa da bu teknolojinin bir güç denkliği yaratması 

ve son çare olarak görülmesi nedeniyle günümüz güvenlik tehditleri; gayrinizami harp, enerji 

darboğazı, siber saldırılar gibi kanallar üzerinden seyretmektedir. Bununla beraber artık dijital 

dönüşümünü neredeyse tamamlamış dünyamızda siber güvenlik dahi “standart” bir unsur olarak 

küresel bir farkındalık yaratarak “konvansiyonel” yaklaşımlar listesine aday olmuştur. 100 yıl 

önce 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan siperlerden; 30 yıl önce Soğuk savaş döneminde olası bir 

nükleer savaş için inşa edilmiş sığınakların “müzelere” dönüştüğü günümüzde NATO’nun 

“uzayı” savaş alanı olarak tanıyacak olması, güvenlik yaklaşımlarının da hızlanarak değiştiğinin 

açık bir göstergesidir. Ancak aynı şekilde eski güvenlik yaklaşımlarının tekrar gündem 

olabileceği de ihtimaller arasında kalmaya devam etmektedir.  

 Bu çalışmada öncelikle klasik (konvansiyonel) güvenlik yaklaşımı olarak bu kavram 

muğlaklaşması üzerinde durulacaktır. Bu anlamda iç güvenlik ve asayiş, sınır güvenliği, silahlı 

kuvvetlerin donanımı ve kapasitesi, karşı-istihbarat, enerji kaynakları/koridorları güvenliği ve 

siber güvenlik gibi tanımlar günümüzde kabaca klasik (konvansiyonel) güvenlik yaklaşımının 

temellerini oluşturmaktadır. Bu kavramların her biri ayrı ayrı önemini korumakla beraber her 

zaman aynı kapsam altında ele alınmamaktadır.  

 “Çok Boyutlu Güvenlik Yaklaşımı”, var olan klasik (konvansiyonel) güvenlik yaklaşımını 

bir düzen ve ilişki içinde incelemeyi ve eksik kaldığı/kalabileceği başlıkları da entegre ederek 

çok boyutlu ve işlevsel hale getirmeyi önermektedir. Bu yeni başlıklar arasında; bir sistem 

olarak enerji güvenliği, psikolojik güvenlik, biyo-kimyasal güvenlik, uzay güvenliği ve en 

önemlisi strateji güvenliği sıralanabilir. 

 Türkiye Cumhuriyeti, var olan güvenlik başlıkları altında etkin bir mücadele ile saygın bir 

ülke olarak konumunu korumaktadır. Çok boyutlu güvenlik yaklaşımının Türkiye için olası 

güvenlik senaryolarına, gerçekleşmeden bir strateji belirlenmesi ve gerçekleşmesi halinde en 

etkin şekilde uygulanabilmesi için bir güvenlik stratejisi önerisi olarak literatüre kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

 Bu çalışmada klasik (konvansiyonel) güvenlik yaklaşımının artıları ve eksikleri incelenerek, 

çok boyutlu güvenlik yaklaşımının kapsamı ve gerekliliği nedenleriyle ortaya konmaya 

çalışılacak ve Türkiye için bir güvenlik stratejisi önerisi olarak ele alınacaktır. İlgili literatür 

ışığında incelenen teorik altyapı ile bu gündemi yaratan olayların incelenmesi üzerinden nitel bir 

araştırma ortaya konacaktır. Bu çalışmanın amaçları arasında çok boyutlu güvenlik yaklaşımının 

bir güvenlik stratejisi olarak uygulanabilirliği ve günümüzde ve gelecekte ortaya çıkabilecek 

risk tanımlarının belirlenmesinde yardımcı bir yaklaşım olabilmesi gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Güvenlik Yaklaşımı, Strateji, Savunma, Türkiye. 
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A SECURITY STRATEGY SUGGESTION FOR TURKEY: THE MULTIDIMENSIONAL 

SECURITY APPROACH 

ABSTRACT 

 Due to the geopolitical and geostrategic importance, Turkey is a country that has constantly 

confront security threats. Especially today, the number of concepts under the roof of security is 

increasing with each passing day, the ambiguity of the classical definitions, makes it difficult to 

cope with new and more dangerous security risks. Developing technology and social norms and 

security definitions are updated every period. The concept of “conventional war” which is 

defined as regular war without nuclear weapons is one of the ambiguous definitions. Today, 

although the possibility of nuclear war stands as a fact in front of us, this technology creates a 

balance of power and is seen as a last call. Hence, new security breaches happening as guerilla 

warfare, energy bottleneck, cyber-attacks. However, even in our world, which has almost 

completed its digital transformation, cyber security has created a global awareness as a basic 

necessity and can be taken into list “conventional” approaches. The fact that NATO will 

recognize space as a battleground today, when shelters built for a possible nuclear war during 

the Cold War 30 years ago, and trenches used in World War I 100 years ago; turned into 

“museums”, is a clear indication that security approaches are also accelerating and changing. 

However, it is also possible that old security approaches may be on the agenda again. 

 In this study, the concept of ambiguity as a classical (conventional) security approach will be 

emphasized. In this sense, definitions such as internal security and public order, border security, 

equipment and capacity of the armed forces, counter-intelligence, security of energy sources / 

corridors and cyber security form the basis of roughly the classical (conventional) security 

approach today. While each of these concepts maintains its importance separately, it is not 

always covered under the same scope. 

 “The Multidimensional Security Approach” proposes to examine the existing classical 

(conventional) security approach in an order and relationship and to make it multidimensional 

and functional by integrating the headings that it may be missing / may remain. Among these 

new titles; energy security, psychological security, bio-chemical security, space security and 

most importantly strategy security. 

 The Republic of Turkey maintains its position as a respected country with an active struggle 

under existing safety helmets. Multi-dimensional approach to security of potential security 

scenario for Turkey, a security strategy for the implementation of the most effective form of 

identification and realization of a strategy aimed to gain from realization in the literature as the 

proposal. 

 In this study, classical (conventional) safety approach by examining the pros and cons, the 

multidimensional scope of security approach and will attempt to demonstrate the necessity for 

reasons of security and a strategy for Turkey will be discussed in the proposal. In the light of the 

relevant literature, a qualitative research will be introduced through the examination of the 

theoretical background and the events that create this agenda. Among the objectives of this 

study, the applicability of the multidimensional security approach as a security strategy and its 

ability to determine the current and future risk definitions can be shown. 

Keywords: Security, Security Approach, Strategy, Defence, Turkey.  
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ÖZET 

 Ivan-Arreguin Toft, 11 Eylül saldırılarının hemen ardına denk gelen “How the Weak Win Wars: A 

Theory of Asymmetric Conflict” (Güçsüzler Savaşları Nasıl Kazanıyor?: Bir Asimetrik Çatışma Teorisi) 

isimli makalesinde, asimetrik çatışmalarda güçsüz olan tarafın stratejisini asimetrik savaşa uyarlaması 

sonrasında kazanma oranının arttığını savunmuş ve oluşan bu yeni duruma karşı aynı mantıkla, yani 

asimetrik çatışmayı temel alan bir strateji ile yanıt verilmediği sürece bu oranın giderek artacağını öne 

sürmüştür. Toft’un çözümlemesinin temeli, asimetrik stratejilerin kullanılmadığı dönemlerdeki asimetrik 

çatışmalarda zayıf tarafın düşük kazanma oranının, tarihsel süreç içinde giderek artmasıdır. Toft’un 

teorik yaklaşımı benzer dönemde farklı çalışmalarda da ele alınmış, William S. Lind ve meslektaşları 

tarafından kuramsallaştırılan, ardından Thomas X. Hammes, David Kilcullen gibi araşırmacılarca da 

sahiplenilen Dördüncü Nesil Savaş tartışması benzer noktalara vurgu yaparak, Toft’un kuramına yeni 

boyutlar eklemiştir. Dolayısıyla, çatışmaların değişen doğasını referans alarak güvenlik stratejilerinin 

değişmesi gerektiğini savunan bir yaklaşımın silahlı çatışmalar çalışmalarında dikkate değer bir yer 

kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

 Ne var ki, bu değerlendirmelerin en temelinde yer alan ‘zayıfların kazanması’ savının, yüzeysel bir 

değerlendirme üzerinden şekillenmiş bir varsayım olduğu değerlendirilmektedir. Buna göre Soğuk 

Savaş dönemi ve sonrası çatışmaların vekil kullanımına dayalı ve giderek melezleşme oranı artan yeni 

karakteristiğine bakılmaksızın, salt bir zayıf-güçlü ikiliğine dayanarak yapılan bir değerlendirmenin 

yanlış yönlendirmeleri beraberinde getireceği değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle yapılması 

gereken konuyu, çatışmaların bir düzey üstüne taşıyarak büyük güç mücadelesinde tartışmak ve bunun 

ardından yargıya varmaktır. Bu şekilde Toft’un teorisine bir yeniden okuma yapmak mümkün olacağı 

gibi, aynı zamanda salt çatışmalar üzerinden okuma yapmanın doğruluğu ve hatta silahlı çatışmalarda 

değişenin doğa mı, karakteristik mi olduğu tartışmasını dahi yapmak mümkün olacaktır. 

 Bu doğrultuda çalışmada yapılacak olan, Toft’un değerlendirme kıstasları ve vakaları üzerinden ikili 

bir şablon oluşturmak ve bunları karşılaştırmak olacaktır. Bu bağlamda ‘zayıfların’ kazandıkları 

vakalarda kaybeden tarafın karşısındaki büyük gücün desteği ve kaybeden ‘güçlünün’ çekilme sebebi 

sorgulanacaktır. Ayrıca zayıf taraf destek almadan önce çatışmanın seyri ve çatışmanın destek 

sonrasındaki seyri arasında belirleyici bir fark olup olmadığı sorgulanacaktır. Benzer şekilde zayıfların 

kaybetme oranlarının yüksek olduğu erken tarihsel dönemlerde dış destek oranı da değerlendirilerek, 

zayıfların kazanmasında güçlülerin rolü ters perspektiften bakılarak değerlendirilecektir. Bu 

karşılaştırmaların ardından Toft’un teorisi hakkında bir genel değerlendirmede bulunmak mümkün 

olacaktır. 

 Söz konusu sorgulama ile, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinde temel bir tartışma konusu 

durumuna gelen, asimetrik unsurlara karşı temel strateji zeminin ne olması gerektiğine dair tartışmalara 

katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Toft’un iddası, çatışmaların doğasının değişimine ve dolayısıyla 

tıpkı çalışmasının sonuç bölümünde önerdiği gibi- üretilecek stratejilerin değişimini gerekli görmektedir. 

Oysa yapılacak olan eleştiride tartışmanın diğer tarafında yer alınacak, değişenin çatışmaların 

karakteristiği olduğu gösterilmeye, çatışmaların arkasındaki güçler mücadelesine dikkat çekilmeye 

çalışılacaktır. Bu da stratejilerin ana eksenindeki siyaset odağını ve silahlı çatışmaların araçsal rolünü 

stratejinin temeline almanın (daha doğrusu almaya devam etmenin) önerilmesi anlamına gelmektedir. 

Bu bağlamda konunun bilimsel bir oturumda tartışılmasının, Toft ve kuramını tartışmaya açmasının 

ötesinde, daha geniş bir tartışmanın yapılmasına da imkân sağlayacağına inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Çatışmalar, Vekil Savaşlar, Savaşların Karakteristiği, Ivan-Arreguin. 
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DO WEAK REALLY WIN WARS OR DOES IT ABOUT STRONG WITH INDIRECT 

STRATEGIES: A CRITIQUE OF TOFT'S THEORY ON ASYMMETRIC CONFLICT 

ABSTRACT 

 Ivan-Arreguin Toft argued in an article titled “How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric 

Conflict”, which coincided with following months of the September 11 attacks, that the weak’s rate of 

winning was increased after weak sides adapted their strategies to asymmetric warfare. He argued that 

this ratio will increase gradually unless strongs adapt this strategic look as well. The basis of Toft's 

analysis is that the low winning rate of the weak side in asymmetric conflicts during periods when 

asymmetric strategies were not used gradually increased in the historical process. Toft’s theoretical 

approach has also been discussed in different studies in the same period, and the Fourth Generation War 

debate, which was theorized by William S. Lind and his colleagues, and later adopted by researchers 

such as Thomas X. Hammes and David Kilcullen, added new dimensions to Toft's theory. Therefore, it 

should not be wrong to say that an approach advocating for the need to change security strategies with 

reference to the changing nature of conflicts has gained a significant place in the work of armed 

conflicts. 

 However, the most fundamental argument of these evaluations is that ‘the weak win’ is an 

assumption shaped by a superficial evaluation. Accordingly, it is considered that an assessment based 

solely on a weak-strong dichotomy would lead to misdirections, regardless of the new characteristic of 

the Cold War period and post-conflict conflicts based on proxy use and the increasing rate of 

interbreeding. From this point on, it is necessary to discuss the issue in the great power struggle by 

moving it above one level of conflict and then to reach a judgment. In this way, it will be possible to 

make a re-reading of Toft's theory, but also to make a debate about the accuracy of reading only through 

conflicts, and even whether the change in armed conflicts is nature or characteristic. 

 The aim of this study is to create a binary template based on the evaluation criteria and cases of Toft 

and then compare them. In this context, in cases where the ‘weak’ have won, the support of the great 

power and the reason for the withdrawal of the ‘strong’ will be questioned. It will also be questioned 

whether there is a decisive difference between the course of the conflict before the weak party receives 

support and the course of the conflict after support. Similarly, the external support rate will be evaluated 

in early historical periods when the losing rates of weak were high. Thus, the role of the strong in the 

gain of the weak will be evaluated from the opposite perspective. Following these comparisons, it would 

be possible to make a general assessment of Toft's theory. 

 With this inquiry, it is aimed to contribute to the debate about what the basic strategy against 

asymmetric elements should be, which becomes a fundamental topic of discussion in national and 

international security strategies. Toft's assertion requires the change of the nature of the conflicts and 

thus the change of strategies to be produced, as suggested by the conclusion of the study. However, the 

criticism against this view will be on the other side of the discussion. It will be tried to show that change 

is characteristic of conflicts and to draw attention to the forces struggle behind conflicts. This means that 

the main focus of the strategy is to propose (or rather continue to take) the political focus and the 

instrumental role of armed conflicts on the basis of the strategy. In this context, it is believed that the 

discussion of the subject in a scientific session will not only open up Toft and his theory for discussion, 

but also allow for a wider discussion. 

Keywords: Asymmetric Conflicts, Proxy Wars, the Characteristics of War, Ivan-Arreguin Toft.  
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ÖZET 

 Geçmişten günümüze siyasi ve ideolojik hedeflerini gerçekleştirebilmek için korku ve şiddet yoluyla 

hem halkı hem de eylem yapılan ülkeleri sindirme amacı taşıyan terör, gerçekleştirmek zorunda olduğu 

eylemler için her zaman ciddi finansmana ihtiyaç duymuştur. PKK terör örgütü 30 yılı aşkın süredir 

faaliyet gösterdiği Türkiye coğrafyasında bulunduğu konum itibariyle en avantajlı terör örgütlerindendir. 

Çalışmada terör örgütleri finansal kaynaklara neden ihtiyaç duyarlar, terör örgütlerinin kullandığı 

kaçakçılık türleri nelerdir ve kullanılan kaçakçılık türlerinin PKK terör örgütüne katkısı ne düzeyde 

olmuştur sorularına cevap verilmeye çalışılmıştır. Kaçakçılık türleri içerisinde PKK terör örgütünün en 

yoğun kullandığı ve en çok gelir elde ettiği türler olan narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, silah 

kaçakçılığı, sigara ve alkol kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı ile göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 

başlıkları incelenmiştir. Çalışmanın kaynağında özellikle son on yılda yayımlanan Emniyet Genel 

Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Raporları, Jandarma Genel Komutanlığı 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bültenleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu Raporları ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu 

Bağımlılığı İzleme Merkezi Avrupa Uyuşturucu Raporlarından istifade edilmiştir. Çalışmanın Türkiye 

coğrafyasında varlığını sürdüren PKK terörüne paralel olarak artan kaçakçılık faaliyetlerine ve PKK’nın 

kaçakçılıktan nemalanmasına karşı politika üretme noktasında hem literatüre hem de karar alıcı 

mercilere katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

 Afganistan’dan Avrupa’ya taşınan uyuşturucu rotalarından Altın Hilal’in üzerinde bulunan Türkiye 

uyuşturucu sevkiyatında köprü konumundadır. PKK terör örgütü ise uyuşturucu kaçakçılığında 

üretimden dağıtıma kadar bütün faaliyetlerde rol almakta ve ciddi finansal kaynak elde etmektedir. 2016 

yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)’nin raporuna göre 

Afganistan’da üretilen eroinin kilosu 2.200 $ iken Türkiye’ye girmesiyle birlikte bu fiyat 5.000 € – 

6.000 € olmakta, İstanbul’da fiyat 13.000 €, Avrupa’da 25.000 € ve kuzey İskandinav ülkelerine 

uyuşturucu madde ulaştığında ise fiyatı 45.000 € olmaktadır. PKK terör örgütü Avrupa’ya yapılan 

uyuşturucu kaçakçılığının %50-%80’ini kontrol etmektedir. Artan uyuşturucu fiyatı ve PKK terör 

örgütünün kontrol oranı ne kadar ciddi bir maddi kaynağı elinde bulundurduğunun göstergesidir. Son 

yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının kendi sorumluluk sahalarında 

yaptığı operasyonlar mücadelenin başarısının yanı sıra kaçakçılık hacminin de büyüklüğünü gözler 

önüne sermektedir. 

 Silah kaçakçılığı ise narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı gibi terör örgütlerine sürekli gelir 

sağlamamakla birlikte, eylemlerde kullanılmak üzere örgütlerin zorunlu ihtiyaçlarındandır. Ortadoğu’da 

son elli yıldır yaşanan iktidar boşlukları ve siyasi istikrarsızlık, Türkiye’nin sınır komşularının büyük 

devletlerin adeta savaş ve gösteri sahnesi haline dönüşmesi, PKK’nın hızlı ve aşırı şekilde silah ve 

mühimmata sahip olmasına yol açmıştır. PKK terör örgütü bu silahları satmaktan ziyade örgüt 

elemanlarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılamak yolunda faaliyet göstermiştir. Son on yılda 
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı operasyonlarda ortaya çıkan 

tablo özellikle ağır silah ve mühimmat kaçakçılığında PKK terör örgütünün yoğun faaliyet gösterdiği 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sınır illerinin öne çıktığını göstermektedir. 

 Sigara ve alkol kaçakçılığının dünya üzerinde en yoğun yaşandığı bölgelerden birisi Irak-Türkiye 

sınır hattıdır. Bu mallarda verginin çokluğu kaçakçılığı cazip hale getirmektedir. Son 10 yılın verileri 

incelendiğinde sigara kaçakçılığı 2008-2014 yılları arasında artış göstererek 2014 yılında en yüksek 

rakama ulaşmış, 2015 yılından itibaren düzenli olarak düşüşe geçmiştir. Sigara kaçakçılığındaki düşüşün 

sebebi olarak kullanıcıların sigaraya göre daha ucuz olan kıyılmış tütün doldurulmuş makaronu tercih 

etmeleri gösterilmektedir. Alkol kaçakçılığı ise 2008-2013 yılları arasında düşüş göstermiş, 2014 

yılından itibaren ise yükselişe geçmiştir.  

 TBMM Araştırma Komisyonu 2005 yılında yayınladığı raporda Türkiye’de yıllık akaryakıt 

kaçakçılığının 4,5 milyon ton olduğu ve yıllık gelir kaybının da yaklaşık oniki milyar Türk Lirası olduğu 

açıklanmıştır. Dünya üzerindeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin önemli kısmı Irak-İran ve Rusya’da 

bulunmaktadır. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ve Türkiye’de ki akaryakıttan alınan verginin 

çokluğu; sigara ve alkol kaçakçılığında olduğu gibi akaryakıt kaçakçılığını da cazip kılmakta, PKK terör 

örgütünün varlığını sürdürdüğü iller ve kamplarının bulunduğu ülkeler ise akaryakıt kaçakçılığının 

merkezi olması nedeniyle örgüt bu kaçakçılık türünden önemli gelir elde etmektedir. 

 Göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti iç içe girmiş kavramlardır. İnsan ticareti suçunun asıl noktası 

göçmen kaçakçılığı olarak tanımlanabilir. İnsanlar daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmek için 

başka ülkelere göç etmek istemektedir. İnsanların bu talebini karşılamak amacıyla gidilmek istenen 

ülkelere yasa dışı yollarla götürmeyi taahhüt eden organize suç örgütleri bulunmaktadır. İnsanların en 

çok göç etmek istedikleri yerler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Ülkeleridir. Türkiye; istikrardan 

yoksun olan ve şiddet ortamında bulunan Suriye, Irak ve İran gibi ülkelere komşu olduğundan bu 

ülkelerin insanları Türkiye üzerinden Avrupa’ya göç etmek istemekte ve PKK terör örgütü bu 

güzergâhta faaliyet gösterdiği için göçmen kaçakçılığından haraç ve koruma adı altında ücret almakta, 

bu yolla maddi menfaat elde etmektedir. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı ile Türkiye; dünya 

üzerinde en çok mülteci barındıran ülke konumuna gelmiş, göç konusu Türkiye’nin başlıca 

sorunlarından biri haline gelmiştir. 

 Sonuç olarak; Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum, komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık ve iç 

savaş terör örgütü PKK’ya kaçakçılık faaliyetlerinden yoğun gelir elde etme imkânı tanımış; bunun yanı 

sıra silah ve mühimmata da en kolay ulaşan terör örgütü olmasına yol açmıştır. PKK; terör eylemlerini 

uygulamak için zorunlu olan tüm ihtiyaçlarına kaçakçılık faaliyetlerinden elde ettiği hem yüksek gelir 

hem de silah ve mühimmat ile kolayca ulaşabilmekte; bu durum terör örgütü ile mücadelenin yalnızca 

güvenlik güçleri ile yapılmasının yeterli olmadığını, örgütün finans kaynakları ile mücadele etmenin ne 

kadar önemli olduğunu da gözler önüne sermektedir. Türkiye’de yapılacak olan vergi düzenlemelerinin, 

sınır güvenliğinde alınacak gelişmiş önlemlerin ve kaçakçılık faaliyetinde bulunan şahısların karşı 

karşıya kaldığı cezai yaptırımların artırılmasının PKK terör örgütünün aynı zamanda finans kaynakları 

ile de mücadele anlamı taşıdığı ve önem arz ettiği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kaçakçılık, Terör, PKK, Uyuşturucu, Alkol. 
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FINANCING EFFECTS OF THE SMUGGLING ACTIVITIES OF THE PKK 

TERRORIST ORGANIZATION IN TURKEY 

ABSTRACT 

 Terrorist organizations have resorted to fear and violence in order to realize their political 

and ideological goals from past to present. Terrorist organizations have aimed to intimidate both 

the people and the countries where these actions have taken place. Terrorist organizations 

always needed serious funding for the actions they had to carry out. PKK terrorist organization 

in Turkey as the location where the regions where it operates for more than 30 years one of the 

most advantageous terrorist organization. In the study, the following questions were tried to be 

answered. Why do terrorist organizations need financial resources? What are the types of 

smuggling used by terrorist organizations? What is the contribution of the types of smuggling to 

the PKK terrorist organization? The narcotic and psychotropic substance smuggling, arms 

smuggling, cigarette and alcohol smuggling, fuel smuggling and migrant smuggling and human 

trafficking which are the most widely used and earning income of the PKK terrorist 

organization were examined. At the source of the study, the following reports published in the 

last decade have been utilized. Report on Combating Smuggling and Organized Crime. Anti-

Smuggling and Organized Crime Bulletin of the Gendarmerie General Command. General 

Directorate of Police Department of Anti Narcotics Crime Drug Report Turkey. European 

Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. The aim of the study is to contribute to both 

the literature and decision-making authorities in order to prevent the PKK terrorist organization 

from earning income in increasing smuggling activities. 

 Turkey is located on the Golden Crescent drug route; It is a bridge on the drug route between 

Afghanistan and Europe. The PKK terrorist organization, on the other hand, plays a role in all 

activities from production to distribution and obtains serious financial resources. According to 

the report of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), published in 2016, the 

price of heroin produced in Afghanistan is $ 2,200. In Turkey, the price of € 5,000 - € 6,000 it 

is. The price in Istanbul is 13.000 €. In Europe it is € 25,000. When the drug arrives in the 

Nordic countries, the price is € 45,000. The PKK terrorist organization controls 50% to 80% of 

drug trafficking in Europe. The increase in the price of drugs and the control of the majority of 

drug trafficking by the PKK terrorist organization are indicative of the serious financial 

resources it possesses. The operations carried out by the General Directorate of Security and the 

Gendarmerie General Command in their areas of responsibility reveal the size of the smuggling 

volume as well as the success of the struggle. 

 Gun smuggling, on the other hand, does not provide continuous income to terrorist 

organizations such as narcotic and psychotropic substance smuggling, but it is one of the 

compulsory needs of the terror organizations to be used in the actions. Power gaps and political 

instability have been experienced in the Middle East in the last fifty years. Turkey's borders 

have become the scene of battle and show great state. This led to the rapid and excessive 

possession of weapons and ammunition by the PKK. The PKK terrorist organization, rather than 

selling these weapons, has worked towards meeting the weapons and ammunition needs of the 

organization's staff. In the operations carried out by the General Directorate of Security and the 

Gendarmerie General Command in the last 10 years, it is seen that the border provinces of 

Eastern and Southeastern Anatolia, where the PKK terrorist organization is heavily operated in 

smuggling heavy weapons and ammunition. 
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 Iraq-Turkey border line, is one of the busiest in the world of cigarette and alcohol smuggling 

occurred. The high level of tax on these goods makes smuggling attractive. When the data of the 

last 10 years are examined, cigarette smuggling has increased between 2008-2014, reached the 

highest figure in 2014, since 2015, it has declined regularly. The reason for the decline in 

cigarette smuggling is shown by the fact that users prefer shredded tobacco filled macarons, 

which are cheaper than cigarettes. On the other hand, alcohol smuggling decreased between 

2008-2013 and increased since 2014. 

 Parliamentary Research Commission has annual 4.5 million tonnes of fuel smuggling in 

Turkey, according to the report published in 2005, and annual income loss is about twelve 

billion Turkish Liras. Most of the oil and natural gas reserves in the world are in Iraq-Iran and 

Russia. Turkey's geographical location and high taxes on fuel, which makes the fuel smuggling 

attractive. The provinces where the PKK terrorist organization continues to exist and the 

countries where the camps are located are the center of fuel smuggling and the terror 

organization generates significant income from this type of smuggling. 

 Migrant smuggling and human trafficking are intertwined concepts. Smuggling of migrants 

can be defined as the essence of human trafficking. People want to migrate to other countries in 

order to survive in better conditions. People want to migrate to other countries in order to live in 

better conditions. In order to meet this demand of people, there are organized crime 

organizations committed to illegally taking them to the countries where they want to go. The 

United States and European countries are the places most people want to migrate. Turkey; It is 

neighboring countries such as Syria, Iraq and Iran. These countries lack stability and are in an 

environment of violence. The people of these countries want to immigrate to Europe via Turkey. 

Since the PKK terrorist organization operates on this route, it receives tribute and protection 

fees for migrant smuggling. Turkey; After the Syrian civil war that began in 2011, it has become 

the country with the highest number of refugees in the world. Migration has become one of 

Turkey's main problem. 

 As a result; The geographic location of Turkey, Turkey's civil war in neighboring countries, 

with the possibility of obtaining income intense trafficking activities of the terrorist organization 

PKK. Moreover, it has become the most easily accessible terrorist organization for weapons and 

ammunition. The PKK; It can easily reach all the necessities that are required to implement 

terrorist acts with both high income from smuggling activities and weapons and ammunition. 

This situation shows that it is not enough to fight the terrorist organization with the security 

forces alone, and it shows how important it is to fight the financial resources of the organization. 

It is important that measures be taken in Turkey. It is meant to combat the financial resources of 

the PKK terrorist organization. Tax regulations to be made. Advanced measures to be taken in 

border security. Increasing penal sanctions faced by smugglers. 

Keywords: Smuggling, Terror, PKK. Drug, Alcohol. 
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ÖZET 

 Küreselleşme, bilgi toplumu ve ekonomisi, dış ve iç yönlendirmelerin etkisi, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerin hayatın her alanında kullanım yeri bulması, finansal yapıdaki 

değişimler, ülkelerin ve bireylerin daha fazla refah arayışı nedeniyle üniversiteler dönüşüm ve 

yeni bir arayış süreci içerisindedir. Bu dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak dünyada ve 

ülkemizde paydaşların üniversitelere olan ilgisi her geçen gün artmaya devam etmekte ve 

onlardan beklentileri çeşitlenmektedir. Wissema (2009)’nın tanımlamaları doğrultusunda 

Üçüncü Nesil Üniversiteler eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra disiplinler arası çalışma 

yürüterek sanayi ile etkin işbirlikleri oluşturabilen, sürdürülebilir finansal kaynaklara sahip olan, 

günümüz karmaşık sorunlarına çözümler üreten ve toplumsal faydayı öncelik olarak gören 

kurumlardır. Üçüncü Nesil Üniversiteler bu açılardan kendilerini küresel alanda 

konumlayabilen, düşünsel ve yenilikçi dönüşümleri gerçekleştiren, ticarileşme faaliyetleri 

yürüten, işbirlikleri oluşturabilen, güçlü bir ekonomik altyapı, rekabet ve girişimciliğe sahip 

olan kurumlara dönüşmektedir.  

 Günümüz koşulları doğrultusunda bilgi teknoloji sistemlerinin kullanım alanları hem 

bireysel hem de kamusal alanda hızla artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak iş akış süreçleri 

daha verimli hale gelmekte, zaman ve mekân kısıtlamaları ortadan kalmakta ve günlük 

yaşantımızı kolaylaştıran birçok bilgi teknoloji sistemi uygulamaya girmektedir. Sağlık, eğitim, 

güvenlik, ulaşım, iletişim, eğlence, kamu hizmetleri, alışveriş gibi çok temel ihtiyaçlar bile artık 

bilgi teknoloji sistemleri üzerinden kolaylıkla halledilmektedir. Bilişim teknolojileri 

kullanımlarının hayatın her alanında artması ve yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak kişisel 

güvenlik ve ulusal kamu güvenliği üzerindeki siber tehditlerde büyük oranda artış 

göstermektedir.  Bu tehditler; insan kaynaklı olabileceği gibi fiziksel altyapı, yazılım ve 

donanım eksikliği, eğitim ve bilinç eksikliğinden kaynaklanan tehditler olarak da ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda bilgi güvenliği temel ilkeleri olan Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik, 

Kayıt Tutma, Kimlik Tespiti, Güvenirlik, İnkâr Edememe süreç içerisinde büyük önem 

kazanmaktadır.  

 Bu çalışma ile Üçüncü Nesil Üniversite tanımlamaları doğrultusunda siber güvenlik alanında 

yaşanabilecek ulusal sorunların çözümüne yönelik TÜBİTAK 2019 Yılı Girişimci ve Yenilikçi 

Üniversite Endeksi” nde ilk onda yer alan üniversitelerin kamu kurumları, sanayi, özel şirketler 

ve profesyonel hizmet sağlayıcıları ile oluşturdukları işbirlikleri ve bu işbirliklerini kolaylaştıran 

ve engelleyen faktörler ile başarı unsurlarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.  

 Üniversitelerde üretilen bilginin kullanılması ve bilgiden yararlanılması Girişimci Üniversite 

ve Üçüncü Nesil Üniversite olmanın ortak özelliklerinden biridir. Bu açıdan Girişimci 

Üniversite olmak Üçüncü Nesil Üniversite olmanın ön koşuludur. Üçüncü Nesil Üniversitelerin 

tamamı Girişimci Üniversite olarak nitelendirilebilirken her girişimci yapıdaki üniversitenin 

Üçüncü Nesil Üniversite olduğu söylenemez. Üçüncü Nesil Üniversitedeki girişimcilik anlayışı 
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ile Girişimci Üniversitedeki anlayış arasındaki temel farklılıklardan öne çıkanlar ağırlıklı olarak 

müfredat oluşturulması ve eğitim konuları üzerinedir. Girişimci Üniversite kavramı 

girişimciliğin tarihiyle, rolleriyle, toplum ve ekonominin ihtiyaçları ile yakından ilişkili 

olmasına rağmen Üçüncü Nesil Üniversite kavramı bu değişimin gerekliliği ve üniversitelerin 

yüzleştiği problemlerden dolayı ortaya çıkmıştır. Wissema (2009)’nın üniversite nesilleri 

tanımlamasında girişimcilik sadece son dönemde Üçüncü Nesil Üniversite tanımlamasıyla 

ilişkilendirilmiştir. Geleneksel üniversite modelinden Üçüncü Nesil Üniversite modeline 

dönüşümde ana odak noktası halkın refahı, özgürlüğü, ekonomiye katkıları, eğitim hakkı ve 

talepleri üzerine olmuştur. Üçüncü Nesil Üniversitelerin odak noktası yenilik, teknoloji 

transferi, iş ve üretimdir. Girişimciliği bu hedeflere ulaşmak için bir araç olarak görür. Girişimci 

Üniversiteler ise girişimciliğe daha geniş bir açıdan bakarak onun katmanlarını ve 

uygulamalarını üniversitede yaygın hale getirmeye çalışır. Wissema (2009)’ya göre Üçüncü 

Nesil Üniversite, sanayi ile işbirliği, bilimsel sonuçların ticarileştirilmesi ve know-how merkezli 

teknoloji firma oluşumlarının kullanılması üzerine kurulmuştur.  

 Ülkemizde ve dünya genelinde yapılan üniversite sıralamaları çoğunlukla girişimcilik ve 

yenilikçilik endeksleri doğrultusunda yapılmaktadır. Henüz Üçüncü Nesil Üniversite sıralaması 

yapan veya niyet beyan edenleri değerlendiren bir kuruluş yoktur. Bununla beraber, sıralamaya 

giren üniversitelerin kurumsal elektronik adresleri ve stratejik planları incelendiğinde Üçüncü 

Nesil Üniversite olma amacı güttükleri ve bu amaç için yoğun çaba sarf ettikleri görülmektedir. 

Dolayısıyla TÜBİTAK 2019 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ilk onda yer 

alan üniversiteleri ülkemizdeki Üçüncü Nesil Üniversite örnekleri olarak kabul edebiliriz. 

 Bu analiz esnasında TÜBİTAK 2019 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde ilk 

onda yer alan üniversitelerin siber güvenlik alanında eğitim gören doktora öğrenci sayısı, 

araştırmacı ve akademisyen sayıları, dış çevreden istihdam ettikleri uzman araştırmacı sayıları, 

siber güvenlik kapsamında üniversite-sanayi, özel sektör ve profesyonel hizmet sağlayıcılar ile 

yürüttükleri projelerin sayıları, siber güvenlikle ilgili patent ve lisans başvuru oranları, üretilen 

bilgilerin ticari uygulamaya dönüştürülme oranları, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik 

kullanım yerleri, üniversite teknoloji transfer ofisleri ve bilim merkezlerinde siber güvenlik 

alanında faaliyet gösteren şirket sayıları temel başarı göstergeleri olarak kabul edilmiştir. 

Engelleyici ve kolaylaştırıcı faktörler altında ise başarı unsurlarının ortaya çıkmasını 

olumlu/olumsuz olarak etkileyen yönetim, finans, kültür, işbirliği, amaç, teknoloji, yasal ve 

altyapı konularında ortaya çıkan temel faaliyet alanları değerlendirilmeye alınmıştır.  

 Araştırmanın asıl amacı, siber güvenlik alanında yaşanan çok yönlü problemlerin çözümüne, 

kişisel bilgilerin korunmasına, kamu kurumlarının siber güvenlik alanındaki koruma 

seviyelerinin yükseltilmesine ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı bilgi güvenliği ihtiyaçlarına 

yönelik olarak Üçüncü Nesil Üniversitelerin yapacağı olumlu katkıları tespit etmek, bu yoldaki 

engelleyici faktörleri ortadan kaldırmak ve kolaylaştırıcı faktörlerin yerleşmesini temin 

etmektir.  

 Sonuç olarak, bilgi toplumu faaliyetleri içerisinde siber güvenlik ulusal ve uluslararası 

güvenliğin yeni ve önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Üçüncü Nesil Üniversitelerin ülkelerin 

milli siber güvenlik stratejisi ve politikalarının oluşturulmasına, karşılaştırmalı analizler 

yapılmasına, farkındalık yaratılmasına, ileriye dönük teknoloji öngörüsü oluşturulmasına, kişisel 

verilerin yanı sıra kritik altyapıların korunmasına büyük kazanımlar sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Nesil Üniversiteler, Siber Güvenlik, Bilgi Toplumu, Girişimcilik, 

Yenilikçilik. 
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A STUDY ON THE DETERMINATION OF SUCCESS AND FACILITATING 

FACTORS AND SUCCESS ELEMENTS IN THE CONTRIBUTIONS OF THIRD 

GENERATION UNIVERSITIES TO NATIONAL CYBER SECURITY 

ABSTRACT 

 Globalisation, knowledge society and economy, external and internal inducements, scientific 

and technological developments usage in every aspect of daily life, fluctuation and change in 

financial structure, countries’ and individuals’ efforts to have more prosperity lead universities 

in the process of transformation and in a way of new searching. As a result of this 

transformation process, stakeholders’ interest to universities continue to increase and their 

expectations from universities diversify both in our country and at the world as a whole in each 

day. According to Wissema (2009)’s definitions about Third Generation Universities, they are 

the institutions that practice interdisciplinary studies, have effective cooperation with industry, 

possess sustainable financial resources, seek possible solutions for the modern day multifaceted 

problems and see social benefit as a priority as well as researh and training missions. From this 

points, Third Generation Universities are transforming to instutions which can position 

themselves at the global arena, performing intellectual and innovative transformations, maintain 

commercial activities, construct mutual cooperations and have strong economic infrastructure, 

compepetiveness and entrepreneurship. 

 In our modern day conditions, information technology systems’ area of utilization increase at 

a great pace both for individuals and public space. As a result of this, work flow processes get 

more productive, limitations for time and place disappear and many information technology 

system come into use which make our life more easy. Basic needs for health, education, 

security, transportation, communication, entertainment, public service, commercial trade can 

even be easily deal with by information technology systems. In parallel with the increase and 

gaining wide currency of information technology usage in every aspect of daily life there is also 

a large extent increase in cyber threats for personnel security and national public security. These 

threats can either be occurred by human effect or physical infrastructure, software and hardware 

failures or deficiencies in training and awareness. Therefore, information security standards like 

confidentiality, integrity, availability, accountability, authentication, reliability and Non-

Repudiation get high importance in the process.  

 With this study, it is aimed to analyze collaboration of top ten universities in TUBİTAK 

2019 Entrepreneurship and Innovative University Index, with public institutions, industry, 

private firms and professional service providers and evaluate the factors of facilitators, barrier 

and success criteria that ease or prevent effective cooperation intended to find possible solutions 

for possible problems in national cyber security. 

 The usage and utilization of knowledge produced in universities are one of the common 

characteristic of Entrepreneurial University and Third Generation University. In that respect 

being an Entrepreneurial University is prerequisite of being Third Generation University. All 

Third Generation University can also be named as an entrepreneurial however all 

Entrepreneurial cannot be named as third generation. Fundamental difference for the 

entrepreneurial perceptive between Third Generation and Entrepreneurial University mainly 

show up on teaching subjects and curriculum. While Entrepreneurial University concept closely 

related with the history of entrepreneurship, society and economic requirements, Third 

Generation University concept show up for the change requirements and the problems faced by 
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universities. In Wissema (2009)’s university generation defining entrepreneurship only engaged 

in the last phase. Main point in transition from traditional universities to third generations is 

their contributions to welfare of society, freedom, economy, training rights and demands. Third 

Generation focus points are innovation, technology transfer, work and production. Third 

Generation Universities deem entrepreneurship as a tool in order to reach these goals. However, 

Entrepreneurial Universities treat entrepreneurship in wide angle and try to make its 

implementation widespread in institutional structure. According to Wissema (2009), Third 

Generation Universities are built on collaboration with industry, commercialization of scientific 

results and establishment of know-how centered firms. 

 Sorting of universities are mainly practicised entrepreneurship and innovation indexes both 

in Turkey and the World. There is no organisation yet to sort uiversities on third generation 

concept. At the same time,  it is clearly seen that these universities have the intention to be third 

generation when their internet adressed and strategic plans are analyzed. Therefore, we can 

regard top ten universities in TUBİTAK 2019 Entrepreneurship and Innovative University 

Index as an example of third generation universities in our country.  

 In the course of this analyze, TUBİTAK 2019 Entrepreneurship and Innovative University 

Index top ten universities’ information technology management curriculum, number of students 

registered to these programmes, number of researchers and academics, number of researchers 

employed from external environment, number of conducted projects with industry, public, 

private sector and professional service providers, number of patents and licences, ratio of 

knowledge turn into trade activities and usage areas, number of firms in technology transfer 

offices and centers has been taken as main indicators. 

 The main purpose of the research is to determine Third Generation Universities positive 

contributions in solutions of multifaceted possible problems, protection of privacy, increase 

protection level of public instution against cyber threads and the need of private firms in 

information security and ensure facilitator factors, decrease negative effects of barriers and 

measure success factor. 

 As a result, cyber security constitute emergent and important part of the national and 

international security in knowledge society. It is considered that Third Generation Universities 

provide major achievements to the generation of nations’ cyber security strategy and policies, 

comparative analysis, create awareness, form of prospective technology insights, and protection 

of privact along with critical infrastructure. 

Keywords: Third Generation Universities, Cyber Security, Knowledge Society, 

Entrepreneurship, Innovativeness. 
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HİBRİT SAVAŞ VE GÜVENLİK: DAEŞ 

Dr. İhsan BOZKURT 

Emniyet Genel Müdürlüğü, İDB, ihsanbozkurt@yahoo.com 

ÖZET 

 İnsanlık tarihi kadar eski olan savaş, uluslararası ilişkilerin en temel çalışma alanlarından 

biridir. Savaş insanlık tarihi kadar eski bir realite olmakla beraber zaman içerisinde çeşitli 

değişiklere uğrayarak evrim geçirmiştir. Savaşın doğası ve amacı değişmezken kullanılan 

yöntemler büyük değişimler geçirmiştir. Savaşın farklılaşmasında etkili olan faktörler strateji ve 

teknoloji alanlarındaki gelişmelerdir.  

 Tarihi süreçte savaş, konunun uzmanları tarafından şöyle formülüze edilmiştir: Lind vd 

(1989) ‘Nesiller’, Cleverd (1991) ‘Çağlar’, Toffler(1993) ‘Dalgalar’ gibi kavramlarla formüle 

edilirken, Hanle (1987) ‘Beceriler Dönemi’ Arquilla ve Rondfelt (2000) ‘Savaş Araçları 

Dönemi’, Liang ve Xiangsui (2007) ‘Sınırlılık ve Sınırsızlık’ şeklinde savaş olgusunu açıklama 

yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede Lind’in ‘Nesiller’ teorisi üzerinde savaş olgusu ve gelişimi 

açıklanacak ve ‘Hibrit Savaş’ doktrinine geniş yer verilecektir. Bu bağlamda; 2014 yılında 

Musul’un işgali ve eylemleriyle dünya kamuoyunda travmatik bir etki yapan DAEŞ terör örgütü 

hibrit savaşı strateji olarak benimsemiş ve önemli ölçüde de başarılı olmuştur. DAEŞ hibrit 

savaşı en iyi kullanan terör örgütlerinin başında gelmektedir.  

 Bu çalışmanın temel amacı: DAEŞ’in hibrit savaş taktiklerini nasıl kullandığını gözler önüne 

sermektir. Ayrıca DAEŞ’in askeri, ekonomik, siyasi, sibernetik ve toplumsal alanlardaki hibrit 

özelliği ile terörizme kattığı yeni eylem şekilleri de masaya yatırılacaktır. İncelemenin temel 

kaynaklarını yabancı literatür oluşturmaktadır. Kaynaklar, Batı ve Doğu (Rus) eksesinde 

mukayese edilerek içerik analizi de yapılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılacaktır. Bu kapsamda saha deneyimi ile bütüncül bir yaklaşım ortaya konulacaktır. 

DAEŞ’in halifelik ilanından sonra yaptığı askeri operasyonlar, siber operasyonlar, ekonomik, 

toplumsal ve propaganda faaliyetleri kendi kaynakları üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 

minvalde, stratejisinde kullandığı ‘Vahşetin İdaresi’ (Ebubekir Naci) eseri başta olmak üzere 

dijital dergileri (Dabıq, Konstantiniyye, Rumiyah) referans alınmıştır.  

 Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda doküman analizleri, gözlem 

ile bütüncül bir yaklaşım sergilenerek olaylar ve olgular ortaya konulmuştur. DAEŞ’in hibrit 

tehditleri ve taktikleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın kronolojik çerçevesi 

DAEŞ’in hibrit yapısını en açık şekilde ortaya koyduğu 2014-2019 yıllarını kapsamaktadır. 

 Bildirinin literatüre katkısı; DAEŞ’in toprak hakimiyetini kaybettikten sonra hibrit 

taktiklerinde meydana gelen değişikliklerin ortaya konması ve sürdürdüğü taktiklerini nasıl 

değişime uğrattığı olacaktır. DAEŞ’in hibrit yöntemini ortaya koyarken hibrit savaşla ilgili; 

Frank G. HOFFMAN, Timonthy MCULLOH – Richard JOHNSON, John J. MCCUEN, 

Williamson MURRAY – Peter R. MANSOOR ve Valery GERASİMOV’un eserlerinden 

faydalanırken, DAEŞ’in propaganda araçları (İdrak Medya, Dijital Platformlar) ve referans 

aldığı Ebubekir NACİ’nin “Vahşetin İdaresi” isimli eserinden yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Hibrit Savaş, DAEŞ, Strateji, Yöntem. 
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HYBRID WAR AND SECURITY: DAESH 

ABSTRACT 

 The war, which is as old as the history of humanity, is one of the main fields of study of 

international relations. Although war is as old as the history of mankind, it has evolved through 

various changes over time. While the nature and purpose of war have not changed, the methods 

used have undergone major changes. The factors that affect the differentiation of war are the 

developments in strategy and technology. 

 In the historical process, war has been formulated by experts such as: Lind et al (1989) as 

'Generations', Cleverd (1991) as 'Ages', Toffler (1993) as 'Waves'; while Hanle (1987) as 'Skills 

Period', Arquilla and Rondfelt (2000) as 'War Vehicles Period', and Liang and Xiangsui (2007) 

as 'Limitations and Infinity'. In this context, the phenomenon and development of war will be 

explained on Lind's theory of 'Generations' and ‘Hybrid War’ doctrine will be covered 

extensively. In this context; in 2014, the DAESH terrorist organization, which had a traumatic 

impact on the world public opinion with its actions and occupation of Mosul, adopted the hybrid 

war as a strategy and became significantly successful. DAESH is the leading terrorist 

organization that uses hybrid warfare in the best way. 

 The main purpose of this study is to reveal how DAESH uses hybrid combat tactics. In 

addition, the hybrid feature of DAESH in military, economic, political, cybernetic and social 

fields, and the new forms of action that it has added to terrorism will be discussed. The main 

sources of this study are foreign literature. Sources will be compared in the West and East 

(Russian) axis and content analysis will be made. Qualitative research method will be used in 

the study. In this context, a holistic approach with field experience will be put forward. Military 

operations, cyber operations, economic, social and propaganda activities carried out by DAESH 

after the declaration of the caliphate were evaluated through their own resources. In this respect, 

the digital magazines (Dabıq, Konstantiniyye, Rumiyah), especially 'Management of Savagery' 

(Ebubekir Naci), which it uses in his strategy are taken as references. 

 Qualitative research method was used in the study. In this context, events and phenomena 

are presented through a holistic approach and document analysis. Hybrid threats and tactics of 

DAESH are discussed in detail. The chronological framework of the study covers the years of 

2014-2019, during which DAESH clearly demonstrated its hybrid structure. 

 The contribution of the notice to the literature will be presenting the changes in hybrid tactics 

after DAESH lost the land domination and how they have change the tactics they pursued. 

While presenting hybrid method of DAESH, the works of Frank G. HOFFMAN, Timonthy 

MCULLOH – Richard JOHNSON, John J. MCCUEN, Williamson MURRAY – Peter R. 

MANSOOR and Valery GERASİMOV will be exploited about the hybrid war; and propaganda 

means of DAESH (Idrak Media, Digital Platforms) and Ebubekir NACI’s “The Management of 

Savagery” that they took as a reference will be benefited. 

Keywords: War, Hybrid War, DAESH, Strategy, Method. 
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FROM LOCAL TO REGIONAL THREAT: UNDERSTANDING THE RISE OF BOKO 

HARAM AND THE GAPS IN GOVERNMENT RESPONSE 

Israel Nyaburi NYADERA 

Ankara Yildirim Beyazıt Universıty, Political Science & Public Administration, inyadera@gmail.com 

Billy AGWANDA 

Istanbul Commerce University: agwandabilly@gmail.com 

ABSTRACT 

 This paper seeks to revisit the ongoing crisis in Nigeria attributed to Boko Haram. More specifically 

it aims to examine the unique factors responsible for the emergence of such groups and how the 

government justifies its response. Boko Haram has become one of the biggest threats to local and 

regional peace in Nigeria and the larger Lake Chad region over the last decade. Although several 

scholars have conducted research on the group, limited attention has been given on how it emerged from 

a little-known group to a regional non -state actor that continues to shape the security dynamics of the 

entire West African region. From the onset, the government adopted the more fashionable but less 

popular strategy of military operations with little regard for the deep-rooted socio -economic and 

political factors that led to the rise of such a group. The military option has so far failed to curb the 

activities of Boko Haram and instead the group is using the atrocities and failed military campaigns for 

propaganda and basis to further their recruitment. This paper seeks to examine when and how the group 

emerged, the nature and impact of government response on the group as well as some of the reasons 

why the government strategies are not effectively working. Using the theory of fragile states, the paper 

examines the social, economic and political factors that have led to the emergence of Boko Haram. It 

adopts concepts from the Just War theory to examine the response of the government. The paper finds 

that the government strategies have been counterproductive as they have not only increased the level of 

violence but also loss of trust among the local civilians. The military option and specifically the ‘war on 

terror’ narrative by the state overshadows genuine grievances and creates an environment ripe for abuse 

of human security. The study also finds that beyond failed military strategies, factors such as corruption, 

political division especially between leaders from the central and local levels, lack of proper 

involvement of the local population in the government strategies as well as a slow and limited support 

from international actors continue to impede efforts to defeat the group. The paper concludes that 

although the group has lost territorial grounds following military campaigns, terrorist ideologies cannot 

be easily defeated through violence or elimination of the group’s leader and therefore there is a strong 

need for broad and multi-dimensional strategies. The paper recommends adoption of soft approaches 

that will render the narratives often used by terrorist groups irrelevant and enable the state to win back 

the trust and loyalty of the local people. The study has been conducted using qualitative research method 

that involves critical and thematic analysis of the case study. Data used has been collected through 

rigorous review of government reports, publications by non -governmental organizations and media and 

academic publications as well as systematic observation.  

Keywords: Nigeria, Boko Haram, Counter -terrorism, Soft Approaches, Terrorism. 
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TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MEDYA TASVİRİ: YPG/PKK VE DEAŞ 

KARŞILAŞTIRMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan YANARIŞIK 

Polis Akademisi, Uluslararası Güvenlik, yanarisik@gmail.com 

ÖZET 

 Suriye İç Savaşı birçok bölgesel ve küresel güç ile devlet-dışı aktörün katılımıyla 2011 

yılından bu yana devam etmektedir. Bu süreçte, birçok terör örgütünün Suriye’deki kaos 

ortamından faydalanarak etkinlik sahasını genişlettiği görülmektedir. Bunların başında 

YPG/PKK ve DEAŞ gelmektedir. Bu örgütlerin ana akım Batı medyasındaki tasvirleri ve 

işlenişleri birbirinden büyük farklılıklar göstermektedir. Türkiye her iki terör örgütünün de 

hedefinde olan bir ülke olarak aktif mücadele sergilerken, Türkiye’nin müttefiki olma 

iddiasındaki bazı ülkeler bu örgütlerle çeşitli vesilelerle örtülü ve/veya açık işbirliğine 

gitmektedir.  

 Bu çalışma, YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin Suriye İç Savaşı boyunca İngilizce 

dilindeki ana akım Batı medya söyleminde nasıl temsil edildiği ve bu temsillerin bölgesel ve 

küresel aktörlerin politikalarına nasıl etki ettiği sorunsalı üzerine eğilmektedir. Bir başka 

ifadeyle, hakim medya söylemi ile aktörlerin politikaları arasındaki ilişkiyi mercek altına 

almaktadır. Bunu yaparken de eleştirel söylem analizi metodundan istifade etmektedir. Medyaya 

hakim olan söylemin, politika yapıcıların seçeneklerini sınırlamada belirleyici etkiye sahip 

olduğunu öne sürmektedir. Olumlu ve övgü dolu söylemin terör örgütleriyle işbirliği yapmayı 

meşrulaştırma çabası içindeki yerini sorgularken, olumsuz ve şeytanlaştırıcı söylemin aktörlerin 

politikalarını ve hedeflerini gizlemek için araçsallaştırılmasını incelemektedir. 

 Bu kapsamda, DEAŞ’ın giriştiği eylemlerin bütün detaylarıyla Batı medyasında işlendiği 

görülmektedir.  Hatta örgütün kendi hazırladığı yayınlara yer verilerek, örgütün yaymaya 

çalıştığı korku ve panik ortamına katkı sunulduğu söylenebilir. 11 Eylül 2001 terör saldırıları 

sonrasında Batı dünyasında artan İslamofobinin etkilerinin yapılan yayınlarda etkisi 

bulunmaktadır. DEAŞ’ın çizdiği ‘barbar Müslüman’ imajı, bölgesel ve küresel aktörlerin her tür 

faaliyetini meşrulaştırıcı bir etken olarak kullanılmaktadır. Beşar Esed rejiminin ve Rusya’nın 

sivilleri hedef alacak şekilde şehirleri bombalaması ve ABD’nin DEAŞ ile mücadele 

bahanesiyle bir terör örgütü ile sıkı işbirliğine gitmekte beis görmemesi gibi politikalar, bu 

medya tasviri çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

 Aynı dönemde, YPG/PKK terör örgütü ise ana akım Batı medyasında gayet olumlu bir 

şekilde işlenmektedir. Öncelikle bu örgütün AB ve ABD gibi aktörlerce terör örgütü kabul 

edilen PKK ile organik bağının olmadığı iddiası işlenmektedir. Tam tersine, DEAŞ’a karşı 

savaşan bir örgüt tasviri üzerinden, YPG/PKK’nın ne kadar iyi bir aktör olduğu hikayesi 

dillendirilmektedir.  Bu söylemin devamı olarak, bu örgütün istismar ettiği çocuk üyeler veya 

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği etnik temizlik gibi Batılı kitlelerin algılarını olumsuz 

etkileyebilecek faktörler, ısrarlı bir şekilde Batı medyası tarafından görmezden gelinmektedir. 

 Sonuç olarak şu söylenebilir ki terör örgütlerinin ana akım medyadaki tasvirlerinin ülkelerin 

bu örgütlerle ilişkilerinin yapısını şekillendirmede önemli bir etkisi bulunmaktadır. Hakim 

medya söylemi bazı politikaları savunmayı imkansız hale getirirken, bazı gayrimeşru yöntemleri 

meşruiyet dairesine sokmakta kullanılmaktadır. Bu çerçevede, anılan dönemde DEAŞ terör 

örgütü nerdeyse bütün ana akım medya organları tarafından kanlı yüzüyle öne çıkarılarak 

eleştirilirken, YPG/PKK terör örgütü aklanmaya çalışılmaktadır. YPG/PKK ana akım Batı 

medyasında Kürt etnik kökene sahip herkesle özdeşleştirilip, DEAŞ ile mücadele eden 

kahramanlar olarak yüceltilmektedir. DEAŞ ise her ne pahasına olursa olsun yok edilmesi 

gereken bir aktör olarak tasvir edilip, küresel ve bölgesel güçlerin Suriye’de izledikleri çeşitli 

politikaları meşrulaştırma aracı olarak kullanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Medya, Suriye İç Savaşı, YPG/PKK, DEAŞ. 



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

263 
 

MEDIA REPRESENTATION OF TERRORIST ORGANISATIONS: COMPARISON OF 

YPG/PKK AND DAESH 

ABSTRACT 

 Syrian Civil War has been going on since 2011 with the participation of many regional and 

global powers and non-state actors. In this process, it is seen that many terrorist organizations 

have expanded the scope of their activities by making use of the chaos environment in Syria. 

The leading ones are YPG/PKK and DAESH. Depictions of these organizations in the 

mainstream Western media differ to a great extend. While Turkey actively combats as a country 

that is the target of both terrorist organizations, some countries which claim to be allies of 

Turkey go to open and covert collaboration with these organizations under various 

circumstances. 

 This presentation focuses on how the YPG/PKK and DAESH terrorist organizations are 

represented in the mainstream Western media discourse during the Syrian Civil War and 

analyses how these representations affect the policies of regional and global actors. In other 

words, the relationship between the dominant media discourse and the policies of the actors is 

examined. The method of critical discourse analysis is used in this manner. It is claimed in this 

study that the discourse that dominates the media has a decisive effect on limiting the choices of 

policy makers. Therefore, this presentation questions the role of positive and praising discourse 

in efforts to legitimize cooperation with terrorist organizations, while examining the 

instrumentalisation of negative and demonizing discourses for concealing the policies and 

objectives of actors. 

 In this context, it is seen that the activities undertaken by DAESH are presented in the 

Western media in full detail. In fact, the violent publications prepared by the organization are 

also used in the news coverage. This approach contributed to the atmosphere of fear and panic 

that the organization is trying to spread. The effects of Islamophobia that increased in the 

Western world after the September 11, 2001 terrorist attacks have an impact on these 

publications. The image of ‘barbaric Muslim’ drawn by DAESH is used as a justification for all 

activities of regional and global actors. Policies such as the Assad regime and Russia's bombing 

of cities targeting civilians and the USA’s cooperation with a terrorist organization under the 

pretext of fighting against DAESH are realized within the framework of this media discourse. 

 In the same period, the YPG/PKK terrorist organization was presented positively in the 

mainstream Western media. First of all, it is claimed that this organization has no organic ties 

with the PKK, which is considered a terrorist organization by actors such as the EU and the 

USA. On the contrary, the image of ‘good guys’ is drawn for YPG/PKK, based on a depiction 

of an organization fighting against DAESH. As a continuation of this discourse, factors that 

could negatively affect the perceptions of Western audience, such as child members abused by 

this organization or ethnic cleansing in northern Syria, are persistently ignored by the Western 

media. 

 As a result, it can be said that the depictions of terrorist organizations in the mainstream 

media have an important effect on shaping the structure of the relations of countries with these 

organizations. The dominant media discourse makes it impossible to defend certain policies, 

while introducing some illegitimate methods into legitimacy. Within this framework, while the 

DAESH terrorist organization was criticized by almost all mainstream media organs with its 

bloody face, the YPG/PKK terrorist organization was tried to be justified. The YPG/PKK has 

been identified with all the Kurds in the mainstream Western media and glorified as heroes 

fighting the DAESH. DAESH is portrayed as an actor that must be destroyed at all costs and 

used as a means of legitimizing the various policies pursued by global and regional powers in 

Syria. 

Keywords :Terrorism, Media, Syrian Civil War, YPG/PKK, DAESH.  
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TEORİ VE PRATİKTE TERÖRİST ÖRGÜTLERİN ŞEHİR EYLEM STRATEJİSİ: 

PKK ÖRNEĞİ 

Dr. Mehmet KURUM 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Dekanlığı, mkurum@yahoo.com 

ÖZET 

 Terör st örgütler n eylem ve faal yet alanları temelde kırsal ve şeh rler olmak üzere  k  alanda 

şek llen r. Terör st örgütler n kullandıkları f z k  alanlar; temelde şeh rler n ve kırsal alanların 

özell kler n n sunduğu fırsatlara ve devletler n güvenl k b r mler n n bu alanlardak  kontrolü sağlama 

kapas teler ne göre şek llenmekted r. Tar hsel süreçte modern terör zm n ortaya çıktığı 19. yüzyılda 

terörist örgütler genelde mevcut yönetimlere karşı halk kitlelerinin dikkatini çekmek ve iktidara karşı 

provoke etmek için şehir tabanlı eylem ve faaliyetlere yönelmişlerdir. Bu yönelim silah ve patlayıcılar 

ile ulaşım ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmelere ve terörist örgütlerin kapasiteleri ile mücadele 

ettikleri ülkenin coğrafi, demografik ve yönetimin kapasite özelliklerine bağlı olarak zaman ve bölgeye 

göre farklılaşmıştır. Nitekim nüfuslarının çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı ve kırsal alanların terörist 

faaliyetler için gizlenme, barınma ve eylem yapma imkanları açısından kısıtlı olan ülke ve bölgelerdeki 

terörist örgütler stratejik olarak şehir merkezlerini tercih ederken; nüfuslarının çoğunluğunun kırsalda 

yaşadığı, arazinin coğrafi özellikleri açısından gizlenme, barınma ve eylem imkanı sağladığı ülke ve 

bölgelerde faaliyet gösteren terörist örgütler stratejik olarak kırsal alanları tercih edebilmektedir. Bazı 

terörist örgütlerde eylem ve faaliyette bulundukları ülke ve bölgelerin özelliklerine göre hem şehir eylem 

stratejisini hem de kırsal eylem stratejisinin karışımlarını kullanabilmekted r. Küreselleşmen n 

yoğunlaştığı günümüzde terör st örgütler artık bel rl  b r ülke ve bölgeyle sınırlı kalmayıp, hem eylemsel 

hem de örgütsel olarak çeş tl  şek llerde hem şeh rler  hem de kırsal alanları uluslararası boyutlarda 

kullanabilir duruma gelmiştir.  

 Terör st örgüt PKK’da başlangıçta Türk ye’n n nüfusunun şeh r merkezler nde az olması ve kırsal 

alanlarda devlet n etk nl ğ n n zayıf olması neden yle kırsal alana dayalı uzun sürel  halk savaşı 

stratej s n  ben msem şt r. Bu şek lde kırsal kes m temel alınarak s yas  ve askerî çalışmalar  le üs 

bölgeler n n oluşturulması ve kırsalda uzun sürel  yıpratma savaşı  le devlet n etk nl ğ n n zayıflatılarak 

şeh r merkezler n n ele geç r lmes  öngörülmüştür. Terör st örgüt PKK, Türk ye’n n doğu ve güneydoğu 

bölges n n dağlık araz  yapısı, sert  kl m , zayıf ulaşım ve haberleşme  mkânlarını kullanarak 1984 

yılından itibaren silahlı eylemlere başlamıştır.  

 Kırsal alana dayalı uzun sürel  halk savaşı stratej s n  ben mseyen örgüt, bu eylem ve faal yetler n  

desteklemek  ç n 1986’dan  t baren şeh rlerde cephe örgütlemes ne yönelm şt r. N tek m örgüt, 1988 

yılında hem bölgedek  şeh r merkezler nden hem de batıdak  şeh rlere göç etm ş Kürt nüfustan eleman 

tem n etme ve f nans tem n etme  faal yetler   le bu nüfus  çer s nde g zleneb lecek ve eylem 

gerçekleşt reb lecek duruma gelm şt r. Uzun sürel  halk savaşında haf f s lahlar  le hareket kab l yet  

yüksek terör st gruplar, 1990’lı yılların başına kadar dağlık araz de operasyon kab l yet  sınırlı olan Türk 

ordusuna karşı öneml  avantajlar sağlamıştır. 1992 yılından  t baren hem tekn k hem de takt ksel yönden 

kend n  gel şt ren Türk ordusu, “alan kontrolü” konsept n  uygulamaya koyarak örgütün kırsal alandak  

etk nl ğ n  kırmıştır. Örgüt faal yet gösterd ğ  kırsal alanlarda askerî operasyonların yoğunlaşmasının 

etkisini azaltmak amacıyla, şehir merkezlerindeki örgütlenmelerini kullanarak 1994’ten itibaren batıdaki 

şehirleri de kapsayacak şek lde “s v l  taats zl k” eylemler   le s lahlı saldırı eylemler ne yönelm şt r. Bu 

kapsamda örgüt, büyük şeh rlerde ve tur st k bölgelerdek  s v ller  le kamu ve özel sektör altyapı 

tes sler n  hedef alan saldırı eylemler  gerçekleşt rmeye başlamıştır.  
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 Kırsal temelli olarak eylemlerine başlayan örgüt, kırsal alanda eylem gücü ve etkinliğinin sınırlandığı 

durumlarda şehir merkezlerinde eylemlere yönelmiştir. 2005 yılından itibaren KCK (Koma Civaken 

Kurdistan – Kürdistan Topluluklar Birliği) yapılanmasına geçen örgüt, sözde “devr mc  halk savaşı” adı 

altında “kıra dayalı şeh r ger llacılığı stratej s n ” uygulamaya koymuştur. Bu stratej   le örgüt, b r 

taraftan yasal zeminde siyasal alanda örgütlenme faaliyetlerine yoğunlaşırken, diğer taraftan hem 

uluslararası kamouyonun dikkatini çekebilmek hem de örgütün hala güçlü olduğu mesajını verebilmek 

için zaman zaman şehirler merkezlerinde birçok insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olana şiddetli 

saldırı eylemlerine yönelmiştir. Örgüt özellikle 2011 yılından itibaren Suriye’de başlayan çatışmalarda 

edindiği şehir çatışması tecrübesini Türkiye’de uygulamak için Temmuz 2015’te harekete geçmiştir. 

Örgüt ve uzantısı örgütlenmeler tarafından Güneydoğu Anadolu’daki bazı il ve ilçe merkezlerinde 

hendek ve barikatlar oluşturularak Türk güvenlik güçlerine karşı yoğun saldırı eylemleri 

gerçekleştirmiştir.  

 Terörist örgüt PKK, ulusal ve uluslararası ortamdaki fırsatlara ve sınırlılıklara bağlı olarak zaman 

zaman çeşitli seviyelerde şehir eylem stratejisini uygulamaya koymuştur. Bu çalışmada; teorik ve 

pratikte şehir eylem stratejisinin temel özellikleri ile avantajlı ve dezavantajlı yönleri açıklanarak, terörist 

örgüt PKK’nın bu stratejiyi hangi dönemde hangi koşullarda neden tercih ettiği ve nasıl uyguladığının 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için; terörist örgüt PKK’nın şehir eylem stratejisine 

hangi dönemde neden yöneldiğine ilişkin örgütün karar ve uygulamaları ile örgütün gerçekleştirdiği 

terör eylemlerine ilişkin veriler derlenerek betimsel olarak analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Terör, Terörist Örgüt, Şehir Eylem Stratejisi, PKK. 

 

URBAN ACTION STRATEGY OF TERRORIST ORGANIZATIONS IN THEORY AND 

PRACTICE: THE CASE OF PKK 

ABSTRACT 

 The actions and activities of terrorist organizations are mainly shaped in two areas: rural and urban. 

Physical fields used by terrorist organizations; it is mainly shaped by the opportunities provided by the 

characteristics of urban and rural areas and by the capacity of the security units of the state to provide 

control over these areas. In the 19th century, when modern terrorism emerged in the historical process, 

terrorist organizations generally turned to urban-based actions and activities to attract the attention of the 

masses of people against existing governments and provoke them against them. This orientation differs 

according to time and region depending on the technological developments in the field of weapons and 

explosives, transportation and communication, and the capabilities of the terrorist organizations and the 

geographical, demographic and administrative capacity characteristics of the country in which they 

struggle. Hence, terrorist organizations in countries and regions where most of their populations live in 

cities and whose rural areas are limited in terms of hiding, sheltering and taking action for terrorist 

activities, can strategically prefer urban centers; terrorist organizations operating in countries and regions 

where most of their populations live in rural areas and where the land provides hiding, sheltering and 

action in terms of geographical features can strategically prefer rural areas. Some terrorist organizations 

can use combination of urban and rural action strategy according to the characteristics of the countries 

and regions in which they act and operate. In today's world where globalization is intensified, terrorist 

organizations are no longer limited to any specific country and region, but they can use both urban 

centers and rural areas internationally, both operationally and organizationally. 

 The terrorist organization PKK had initially adopted the strategy of protracted people's war based on 
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rural areas, because of Turkey's population was less in urban centers and the effectiveness of state was 

weak in  rural areas. In this way, it was envisaged to establish the base regions with political and military 

studies based on the rural areas and to seize the urban centers by weakening the state's effectiveness with 

the long-term attrition war in the rural areas. The terrorist organization PKK has started to armed action 

by using the mountainous terrain, harsh climate, weak transport and communication facilities of eastern 

and southeastern of Turkey since 1984 . 

 The PKK, which adopted the strategy of protracted people's war based on rural areas, has turned to 

the front organization in urban centers since 1986 to support its actions and activities. Hence, in 1988, 

the organization was able to recruit and finance from the Kurdish population in the region and Kurdish 

population who migrated to the urban centers in the west, and to conceal and operate in these 

populations. In the protracted people’s war terrorist groups, capable of moving fastly with light 

weapons, provided significant advantages over the Turkish army, which had limited operational 

capability in mountainous terrain until the early 1990s. Since 1992, the Turkish army has improved itself 

both technically and tactically, breaking the organization's effectiveness in rural areas by putting the 

concept of “field control” into practice. In order to reduce the effect of the intensification of military 

operations in the rural areas in which it operates, the PKK has turned to “civil disobedience” actions and 

armed attacks by using its organizations in the urban centers since 1994. In this context, the PKK has 

started to carry out attacks targeting civilians in large cities and tourist sites, and public and private 

infrastructure facilities. 

 The PKK, which started its activities on a rural basis, turned to acts in urban centers where the power 

and effectiveness of acts in the rural areas were limited.  Since 2005, the PKK, which transformed into 

the KCK (Kurdish Communities Union), has put “rural based urban guerrilla strategy“ into practice 

under the name of “revolutionary people’s war”. With this strategy, on the one hand, the organization 

focused on political activities on the legal ground, while on the other hand, it turned from time to time to 

violent attacks that caused the death and injury of many people in the urban centers in order to attract the 

attention of the international public and to give the message that the organization is still strong. 

Especially the organization, which has gained experiences in urban warfare in the conflicts of beginning 

in Syria since 2011, has been applying its experiences in Turkey in July 2015. The organization and its 

extension organizations created ditches and barricades in some provincial and district centers in 

Southeast Anatolia and carried out intensive attacks against Turkish security forces. 

 Depending on the opportunities and limitations in the national and international environment, the 

terrorist organization PKK has occasionally implemented urban action strategies at various levels. In this 

study; the aim is to explain the main features and advantages and disadvantages of urban action strategy 

in theoretical and practical terms and to reveal why and in what period the terrorist organization PKK 

preferred this strategy and how it was implemented. To achieve this goal; the decisions and practices 

about when and why the terrorist organization PKK turned to the urban action strategy and the data on 

the terrorist acts will be compiled and then analyzed by descriptive analysis method. 

Keywords: Terror, Terrorist Group, Urban Action Strategy, PKK. 
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EKONOMİK GÜVENLİK VE KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI: 

TÜRKİYE ANALİZİ 

Prof.Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bankacılık ve Finans, kadiraltintas@ibu.edu.tr 

ÖZET 

 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küresel ekonomik düzen kapsamında, devletlerin ulusal 

güvenlik ve dış politika faaliyetlerindeki etkinlikleri, temel olarak ülkelerin ekonomik potansiyellerine 

bağlıdır. Başka bir ifadeyle, ülkelerin askeri, siyasi ve teknolojik üstünlükleri ya da caydırıcılık 

kapasiteleri, günümüzde büyük ölçüde ekonomik ve finansal performansları ile ilişkilidir. Dolayısıyla, 

son çeyrek yüzyılda ülkelerin, firmaların ve bireylerin ekonomik potansiyelleri ve bu ekonomik 

potansiyellerin güvenliği, makro açıdan sürdürülebilirliğin yegâne ölçütü konumuna indirgenmiştir.  

 Öte yandan, geçtiğimiz yüzyılda stratejik bir önem kazanan uluslararası ticaret konusu, ülkelerin 

ekonomik refahının asıl kaynağını oluşturduğu için kamu düzeni, özellikle ekonomik birimlerin ve 

makroekonomik çıktıların korunması sürecinde, serbest piyasa ekonomisinin müdahaleci olmayan temel 

varsayımlarından kısmen uzaklaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, devletler, bireylerin ve çok uluslu şirketlerin 

ekonomik güvenliklerini tesis etmek ve potansiyellerini devam ettirmek, diğer taraftan kamunun 

makroekonomik performansının korunması ve geliştirilmesi amacıyla, adeta ekonomik milliyetçiliği ön 

plana çıkaran politika ve stratejileri tercih eden bir konuma evrilmiştir. Bu süreçte, ulusal özel/kamu 

teşebbüslerinin ülke ekonomileri içerisinde ağırlığının ve öneminin artmasıyla birlikte, devletler küresel 

stratejilerinin belirlenmesi sürecine çok uluslu şirketlere dönüşen bu teşebbüslerin çıkarlarını ve 

önceliklerini de dâhil etmeye başlamışlardır.  

 Küresel ekonomik mücadelelerin temelinde, mevcut güç odaklarının dünya refahından daha fazla 

pay kapma yarışı yer almaktadır. Bu anlamda, geçtiğimiz 40 yılda dünya ekonomi politiğinde yaşanan 

değişimin başlıca unsurları arasında ilk sırayı Çin ekonomisinin istikrarlı yükselişi sonucu küresel 

ekonomik dengelerin dikkat çekici bir biçimde değişimi almaktadır. Oktay’a göre Çin ekonomisi 

(2017), 1978 yılından başlayarak 35 yıl boyunca yılda ortalama yüzde 10 büyümüştür. Bir ekonominin 

yılda yüzde 10 büyümesi, yaklaşık yedi yılda bir, ekonomisinin ikiye katlanması anlamına gelmektedir. 

Çin ekonomisi bu büyüme hızı ile 2011 yılı sonunda, 1977 yılındaki büyüklüğünün 25 katına ulaşmış 

bulunmaktadır. 

 Alanyazın araştırmaları çerçevesinde benzer çalışmalara rastlanılmadığı için bu çalışma mevcut 

alanyazına katkı sağlayacak olup, aynı zamanda ileride bu konuda yapılacak araştırmalara da öncülük 

edeceği düşünülmektedir.  

1. Ekonomik Güvenlik ve Ekonomik İstihbarat 

Teknolojik yetersizlikler sebebiyle katma değerli mal/hizmet üretemeyen, ödemeler dengesi açığı 

bulunan, küresel markalara sahip olamamış, tam anlamıyla ekonomide yapısal reformları 

gerçekleştirememiş ülkelerde yapılan ekonomik istihbarat faaliyetleri ve örtülü ekonomik operasyonlar, 

ulusal ekonomiler üzerinde etkin ve yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Başka bir ifadeyle, iç/dış borç 

servisini başarıyla sürdüren, siyasal/ekonomik istikrarın hüküm sürdüğü, toplumsal refahın tatminkâr bir 

biçimde toplumun bileşenleri arasında adaletli olarak dağıtıldığı ekonomik iklimlerde, örtülü ekonomik 

operasyonların ve ekonomik istihbarat/casusluk faaliyetlerinin yıkıcı etkisi daha sınırlı kalabilmektedir.  
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2. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları 

 Kredi derecelendirme kuruluşlarının (KDK) ülkelere/firmalara ve menkul kıymetlere uyguladıkları 

analiz sonuçları doğrultusunda yaptıkları bağımsız ve tarafsız değerlendirmeler, ilgili 

ülkelerin/firmaların dış kaynak kullanımından doğan yükümlülüklerini yerine getirme hususundaki 

yeterliliklerini ortaya çıkarmaktadır. Ancak KDK’ların ülkelere/firmalara uyguladıkları analiz sonucu 

verdikleri kredi notlarının, örtülü operasyonlar ya da ekonomik casusluk faaliyetleri kapsamında 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin siyasi yönlendirilmeleri amacıyla kullanıldığı hususunda ciddi 

iddialar bulunmaktadır.  

 Bu çalışmanın amacı, küresel güç odaklarının örtülü ekonomik operasyonları kapsamında, 

KDK’ların ülke, firma ya da menkul kıymet derecelendirmelerinin, ülkelerin ekonomik güvenliğine 

olası etkilerini tespit etmek ve küresel istihbarat operasyonlarındaki fonksiyonlarını betimleyici analiz 

yöntemi ile değerlendirmektir.  

3. Türkiye Kredi Derecelendirme Notlarının Analizi 

 Dünyanın önde gelen üç uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun çeşitli tarihlerde Türkiye’nin 

ülke notunda yaptığı değişiklikler, bu kuruluşların bilimselliği, güvenilirliği ve bağımsızlığı hususundaki 

tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu kuruluşların çeşitli tarihlerde yaptığı düzenlemelerin, 

Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri ve ulusal dinamikleri ile örtüşmediği iddiası, sık sık dile 

getirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle, Türkiye’nin ülke notundaki değişimler ile dönemsel 

makroekonomik göstergeler arasındaki çelişkiler, bu kuruluşların küresel güç odaklarının örtülü 

ekonomik operasyonlarının ve ekonomik istihbarat faaliyetlerinin birer parçası olduğu hususundaki 

iddiaları güçlendirmektedir. Bu amaçla, ilgili kuruluşların not değişikliklerinin gerekçeleri incelenmiş ve 

dönemsel ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında, verilen notların objektifliği analiz edilmiştir.  

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin kredi notlarını değerlendirme sürecinde, 

objektif kararlara hükmetmediğine ilişkin, ülkelerin kamuoyu vicdanında ciddi soru işaretleri yer 

almaktadır. Tamamen bilimsel, şeffaf, tarafsız ve bağımsız kararlar alması gereken bu kuruluşlar, çok 

sayıda ve dikkat çekici ölçüde “değişik” kararlar almışlardır. Bu durum ise, kredi notlarının özellikle 

gelişmekte olan ülkelere yönelik siyasi baskı ya da yönlendirme amaçlı bir manipülasyon aracı olarak 

kullanıldığına dair şüphelerin artmasına neden olmuştur.  Diğer bir ifadeyle, küresel güç odaklarının 

örtülü ekonomik operasyonlar ve ekonomik istihbarat faaliyetleri kapsamında, uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşlarca tespit edilen puanları, özellikle gelişmekte olan ülkelerin siyasi ve 

ekonomik şekillendirme süreçlerinde kullandığına dair ciddi iddialar dile getirilmekte ve önemli 

bulgulara ulaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Ekonomik Güvenlik, Ekonomik İstihbarat, Ekonomik Casusluk, Kredi 

Derecelendirme Kuruluşları, Örtülü Ekonomik Operasyonlar. 
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ECONOMIC SECURITY CREDIT RATING AGENCIES: ANAYSIS FOR TURKEY 

ABSTRACT 

 From the second half of the 20th century, within the context of the global economic structure, the 

efficiency of states in national security and foreign policy activities depend mainly on the economic 

potential of the countries. In other words, countries' military, political and technological superiority or 

deterrence capacities are now largely related with their economic and financial performance. Therefore, 

in the last quarter century, the economic potential of countries, firms and individuals and the security of 

these economic potentials have been reduced to the sole criterion of macro sustainability. 

 On the other hand, since the issue of international trade, (that gained strategic importance in the last 

century) which constitutes the main source of economic prosperity of states, public admisitration has 

been partially distanced from the non-interventionist basic assumptions of the free market economy, 

especially in the protection of economic units and macroeconomic outputs. In other words, states have 

evolved into a position which prefers policies and strategies that emphasize economic nationalism in 

order to establish and maintain the economic security of individuals, states and multinational 

corporations, while preserving and improving the public macroeconomic performance. In this process, 

with the increasing importance of national private/public enterprises in the national economies, states 

have started to include the interests and priorities of these enterprises (which have transformed into 

multinational companies at the near future) in the process of determining their global strategies. 

 Since similar studies have not been found within the scope of literature research, this study 

will contribute to the current literature and it is thought that it will lead the future researches on 

this subject.  

1.  Economic Security and Economic Intellegence 

 On the other hand, economic intelligence activities and covert economic operations in 

countries that cannot produce value added goods/services due to technological deficiencies, 

have a deficit in balance of payments, have not adequate global brands, and have not fully 

realized structural reforms in the economy, can have destructive effects on national economies. 

In other words, the devastating impact of covert economic operations and economic espionage 

activities may have limited effects on economic climates that successfully carry out 

domestic/foreign debt service, where political/economic stability prevails and social welfare is 

satisfactorily distributed among the components of society. 

2.  International Credit Rating Agencies 

 Independent and impartial assessments made by credit rating agencies in line with the analysis 

results applied to countries/firms or securities reveal the competence of the relevant countries/firms to 

fulfill their liabilities arising from debt. However, there are serious allegations that the credit ratings 

given by the Rating Corporations to countries/firms as a result of the analysis are used in the context of 

covert economic operations or economic espionage activities especially for the political maniplation of 

developing countries. The aim of this study is to determine the possible effects of country, firm or 

securities ratings’ of  Credit Rating Agencies from the economic security perspective of countries within 

the scope of covert economic operations of soveriegn countries and to evaluate their functions in global 

intelligence operations by descriptive analysis method. 
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3.  The Analysis Of Turkish Credit Ratings 

 The world's three leading international credit rating agency has changed the notes of Turkish ratings 

on various dates cause the debate of scientific character, credibility and independence of these 

organizations. 

 The arrangements of Rating Agencies made at various times, does not overlap with the Turkey's 

macroeconomic indicators and national dynamics voiced frequently. Therefore, the contradictions 

between periodic macroeconomic indicators and the changes in Turkey's ratings, strengthen the claims 

of these institutions interrelated with covert economic operations and the economic espionage activities 

of sovereign economic centers. For this purpose, the reasons for the changes in the ratings of the related 

institutions were examined and in the light of the periodical economic and political developments, the 

objectivity of the ratings was analyzed. 

 International credit rating agencies have serious question marks in the public conscience of countries 

that they do not rule out objective decisions in the process of evaluating credit ratings of countries. These 

organizations, which have to make purely scientific, transparent, impartial and independent decisions, 

have taken numerous and remarkably “different” decisions. This has raised suspicion that credit ratings 

are used as a manipulation tool for political pressure or guidance, especially for developing countries. In 

other words, within the scope of covert economic operations and economic intelligence activities of 

sovereign centers, serious claims are made about the scores determined by international credit rating 

institutions, especially in the political and economic shaping of developing countries where important 

findings are reached. 

Keywords: Economic Security, Economic Intellegence, Economic Espionage, Credit Rating 

Corporations. Covert Economic Operations. 
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THE ROLE OF WOMEN IN PEACEKEEPING PROCESSES: CASE OF LIBERIA 

AND MOZAMBIQUE 

Elçin BAŞOL 

Kadir Has University, International Relations, elcin@protonmail.com 

ABSTRACT 

 The literature on war, women, peacebuilding, and peacekeeping usually focuses on effects of 

war and violence on women but they mostly fail to acknowledge the role of women having a 

crucial role on peace as citizens, politicians or soldiers. The United Nations Security Council 

Resolutions 1325 which was adopted unanimously on October 31, 2000, must be mentioned on 

this subject as the first attempt ever by the UNSC to women’s contributions to peace and 

conflict resolution. The aim of the UNSCR was to call attention to women who are effected by 

conflict.  

 On the Liberia and Mozambique cases, there are different circumstances related to 

participation of women on peace processes. In Liberia, the role of women who participate the 

peacebuilding process were eliminated after the peace settlement, even during the peace 

negotiations. In Mozambique the situation differs from Liberia. Mozambican women have 

instrumental roles in war and also peace. In this study,  women’s role on peace processes on the 

light of Mozambican and Liberian cases will be analyzed, not only with feminist approach, but 

with a constructivist approach as well. 

 Case study research, a popular methodology in political sciences, sociology and in many 

other areas of social inquiry will be main method of this study. Usually, case study term 

identifies a specific form of inquiry and it contrasts the experiment and the social survey. Also, 

the case study has some implications for collected data and how these data are analyzed. In this 

study, women participation in conflict and peace processes in Mozambique and Liberia will 

address a specific question: “How can countries achieve peace after the conflict and what is the 

role of women in that achievements?” The datas will be obtained from sources such as 

documents on war and peace, agreements, archives and news records, documents from 

international organizations. 

 There are several studies and articles on women participation to peace processes in academic 

literature but these studies are usually based on feminist or liberal views. However, this study 

focuses on not just the role of the women factor but also the lasting peace achievements of two 

different countries from constructivist approaches.  

 On the other hand, there are many academic comparative studies on gender based peace and 

conflict studies. This would be also a contribution for literature on the light of a different 

approach.  

 Comparing these cases with the constructivist approach may help us to reaching an answer 

for the questions that include ‘why?’ and ‘how?’. Women in Liberia wanted peace as much as 

Mozambican women but they did not have a government that had a feminist ideology like 

Mozambican women. In Foucauldian approach, ‘truth’ incorporated by the ‘great powes’. 

Foucault sees power as a productive network which runs through the whole social body. Thus, 

on Mozambique case a great power, government, created a ‘truth’ as feminism. However, in 

Liberia, socially constructed norms for women did not allow to them being a part of hard 
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security and peacebuilding issues, despite they made a huge effort for peace. The situation that 

creates these social norms is the society in which women are included.  

 n both countries, women organizations were mostly urban and run by an elite group which 

includes well-educated women but Organization of Mozambican Women (OMM), more 

participation from urban areas than Liberian women peace organizations. That could considered 

as one of the reasons for Liberian women’s loss of power during the peace negotiations and 

after the conflict resolution. That can also help explain the impact of rural and urban women’s 

understanding of war and peace on the peace process.  

 These two cases prove the view that advocates for women in peace processes can help to 

reduce some of the negative effects that peace operations have had upon host society. It is clear 

that in Mozambique the continuing peace has allowed the re-establishment of traditional 

women’s forms of collective organizing and the emerging of new forms. In Liberia, this did not 

occurred instantly but Liberian women also tried and still trying to change social forms. 

 Consequently, countries are able to achieve a lasting peace with their social structures. In 

these cases, women participation on peacebuilding processes has shaped with these structures 

and both cases the role of women has contributed for the achievement of the peace. 

Keywords: Peacekeeping, Constructivism, Women, Mozambique, Liberia. 

 

BARIŞ KORUMA SÜREÇLERİNDE KADINLARIN ROLÜ: LİBERYA VE 

MOZAMBİK ÖRNEKLERİ 

ÖZET 

 Savaş, Kadın, Barışın İnşası ve Barışın Korunması ile ilgili literatür genellikle savaşın ve 

şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır; fakat kadınların vatandaş, politikacı ya 

da asker olarak barış üzerindeki önemli rolünü kabullenme konusunda başarısızdır. 31 Ekim 

2000 tarihinde oybirliği ile Kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 No’lu 

Kararı bu noktada vurgulanmalıdır. Bu Karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin barış ve 

çatışma çözümüne kadınların katkısına dair atılan ilk adımdır. BMGK’nın amacı çatışmadan 

etkilenen kadınlara dikkat çekmektir.
 
 

 Liberya ve Mozambik Örneklerinde kadınların barış süreçlerine katılımı ile ilgili olarak 

farklı koşullar söz konusudur. Liberya’da barış inşası süreçlerine katılan kadınlar, barış 

görüşmeleri esnasında ve barışın tesisinin ardından devre dışı bırakılmıştır. Mozambik’te bu 

durum Liberya’dakinden farklıdır. Mozambikli kadınlar savaş ve aynı zamanda barış sürecinde 

etkili roller oynamışlardır. Bu çalışmada kadınların barış süreçlerindeki rolü; yalnızca feminist 

yaklaşımla değil, konstrüktivist yaklaşım ile Mozambik ve Liberya örnekleri üzerinden analiz 

edilmiştir. 

 Siyasal bilimler, sosyoloji ve diğer pek çok alanda popüler olan bir metot olan örnek vaka 

analizi bu çalışmanın metodolojisini oluşturmaktadır. Vaka çalışması terimi genellikle belirli bir 

sorgulama biçimini tanımlamaktadır ve deney ile sosyal araştırmanın tersidir. Ayrıca örnek vaka 

çalışmasında toplanan birtakım veriler ve bu verilerin nasıl analiz edildiği ile ilgili bazı 

çıkarımlar mevcuttur. Bu çalışmada ise Mozambik ve Liberya'daki kadınların çatışma ve barış 

süreçlerine katılımının analizi şu soru ile ele alınacaktır: "Ülkeler çatışma sonrasında barışı nasıl 

sağlayabiliyorlar ve kadınların bu başarıdaki rolleri nedir?". Veriler, savaş ve barış 
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anlaşmalarına dair dokümanlar, arşiv ve haber kayıtları, uluslararası örgütlere ait belgeler gibi 

kaynaklardan elde edilecektir. 

 Kadınların barış süreçlerine katılımına dair literatürde çeşitli çalışmalar ve makaleler 

mevcuttur. Ancak bu çalışmalar genellikle feminist ya da liberal görüşlere dayandırılmıştır. 

Bununla birlikte, bu çalışma sadece kadın faktörünün etkilerine odaklanmamaktadır; aynı 

zamanda konstrüktivist bir bakış açısı ile iki ülkedeki kalıcı barışın tesisine dair başarıları ele 

almaktadır. Öte yandan toplumsal cinsiyete dayalı barış ve çatışma çalışmalarına ilişkin birçok 

karşılaştırmalı akademik çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışma aynı zamanda farklı bir 

yaklaşım ışığında literatüre yeni bir katkı sağlayacaktır. 

 Bu örnekleri konstrüktivist bir yaklaşımla ele almak "nasıl" sözcüğünü içeren sorumuzun 

cevabını bulmamıza yardımcı olabilir. Liberya'daki kadınlar en az Mozambikli kadınlar kadar 

barışı istemektedirler; ancak feminist ideolojiye sahip bir hükümete sahip değildirler. 

Foucault'nun yaklaşımına göre "gerçeklik" "büyük güçler" ile bağlantılıdır. Foucault iktidarı 

tüm sosyal yapı boyunca uzanan üretken bir ağ olarak görmektedir. Bu nedenle Mozambik 

örneğinde büyük bir güç olan hükümetin "feminizm" adlı bir hakikat yarattığını söyleyebiliriz. 

Ancak Liberya'da kadınlar barış için çok çaba sarf etmelerine rağmen etraflarında sosyal olarak 

inşa edilmiş normlar nedeniyle güvenlik ve barışın tesisi meselelerinin bir parçası olamamıştır. 

Bu sosyal normları yaratan da yine kadınların da içerisinde bulunduğu topluluktur. 

 Her iki ülkede de kadın örgütleri kent kökenliydi ve iyi eğitimli kadın üyelerden 

oluşmaktaydı. Fakat Mozambikli Kadınlar Kuruluşu (OMM), Liberya'daki kadın 

organizasyonlarından daha fazla sayıda şehirli kadın içermekteydi. Bu durum Liberyalı 

kadınların barış müzakereleri ve çatışmanın çözümünün ardından yaşadıkları güç kaybının 

sebeplerinden biri olarak düşünülebilir. Aynı zamanda bu durum şehirli-kırsal kökenli 

kadınların savaş ve barışa dair anlayışlarının barış sürecindeki etkisini açıklamaya da yardımcı 

olabilir. 

 Bu iki örnek, kadınların barış süreçlerine katılımın ev sahibi toplum üzerindeki olumsuz 

etkilerin azaltılmasına yardımcı olunabileceğini göstermektedir. Mozambik'teki devam eden 

barış, geleneksel kadınların toplu örgütlenme biçimlerinin yeniden kurulmasına ve yeni 

biçimlerin ortaya çıkmasına izin vermiştir. Liberya'da bu durum hemen gerçekleşmemiştir 

ancak Liberyalı kadınlar bunu denemiş ve toplumsal normları değiştirmeye çalışmıştır.  

 Sonuç olarak ülkeler kendi sosyal yapıları ile kalıcı bir barış elde edebilmektedirler. Bu 

örneklerde kadınların barış süreçlerine katılımı bahsi geçen bu yapılarla şekillenmiştir ve her iki 

örnekte de kadınlar barışın tesisindeki başarıya katkı sağlamışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Barış Koruma, Konstrüktivizm, Kadın, Mozambik, Liberya. 
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HİBRİT SAVAŞ ÇAĞINDA EKONOMİK GÜVENLİK VE BEKA 

Dr.Öğr.Üyesi İlhami Binali DEĞİRMENCİOĞLU 

Beykent Üniveristesi, İİBF, Siyaset Bilimi Bölümü, binalidegirmencioglu@beykent.edu.tr 

ÖZET 

 Soğuk savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni dinamikler nedeniyle devlet otoritesi 

zayıflamış, aktörler çeşitlenmiş, yeni tehditler ortaya çıkmış ve mücadele yöntemleri 

farklılaşmıştır.  Hâkim normlar nedeniyle devletlerarası sıcak çatışmalar azalmıştır. Ancak bazı 

devletler, devlet dışı aktörleri (gerilla savaş yöntemlerini destekleyerek) veya diğer küçük 

devletleri (vekâlet vererek) kullanarak milli çıkarlarının tahakkuku için güç mücadelesini farklı 

bir boyutta sürdürmektedirler. Bu sebeple günümüzde devletlerarasındaki çatışmaların karakteri 

değişmiş, klasik olmayan mücadele yöntemleri önem kazanmış, çatışma hatları silikleşmiş ve 

çatışmalar “gri alanlarda” yürütülmeye başlanmıştır. Sonuçta güvenlik ortamı çok karmaşık bir 

hal almış ve bu yeni durum “hibrit (melez) savaş” olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 

 Hibrit savaşın alanyazında üzerinde mutabık kalınan bir tanımı olmamasına karşın belirgin 

nitelikleri aşağıda belirtilmiştir: 

 - Klasik ve klasik olmayan yöntemler, askeri ve askeri olmayan metotlar, sert ve yumuşak 

güç unsularının açık ve kapalı olarak birlikte kullanılması, 

 - Gri alanda ve tüm seviyelerde (taktik, operatif ve stratejik) icra edilmesi, 

 - Vekâlet unsurları ve yaratıcı yöntem ve vasıtaların kullanılması, 

 - Hedef ülkenin ve toplumun zafiyetlerinin istismar edilerek şaşkınlaştırılması, 

 - Devlet sisteminin felç edilerek savunma reflekslerinin önlenmesi, 

 Belirtilen niteliklerinden de anlaşılacağı üzere hibrit savaşın birçok yöntemi mevcuttur. 

Bunların genel sınıflandırılması aşağıda şekil-1’de tanımlanmıştır. Geçmiş harplerde münferit 

olarak kullanılan bu yöntemlerin bugün sistematik, senkronize ve orkestra edilmiş bir mahiyette 

hedef ülke devlet ve toplumunun belirli bölümlerine yönetilmesi hibrit savaş kavramı ile 

tanımlanmaktadır. 

 

Şekil- 1- Hibrit Savaş Yöntemleri. 
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 Soğuk savaş sonrasında güvenlik kavramının genişlemesi ile birlikte “ekonomik güvenlik,” 

güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. Ana akım teoriler (Merkantilist, Liberal 

ve Sosyalist)  kendi teorik pozisyonlarına göre uluslararası sistemin anarşik yapısı ve ekonomik 

yapılar arasındaki ilişkiler çerçevesinde ve genelde devlet veya ekonomin önceliği bağlamında 

uzun ve derin tartışmaları sürdürmüşlerdir. 

 Mevcut yaklaşımların çoğu finansal mekanizmalar ve ekonomik yapıların işleyişinin istikrarı 

konusunu ekonomik güvenliğin merkezine koymaktadırlar. Hâlbuki ekonomik güvenlik bireyin 

refahından devletin bekasına uzanan çok daha geniş bir yelpazede incelenmesi gereken bir 

husustur. Bu bağlamda mevcut çalışmada Kopenhag Okulu’nun ekonomiyi güvenliğin bir 

sektörü olarak gören yaklaşımı esas alınmış ve güvenlikleştirme konsepti uygulanmıştır. 

Güvenlikleştirme sürecinin üç aşamalı yaklaşımı çerçevesinde varlıksal tehditler, acil eylemler 

ve iç birimlere etkileri incelenmiştir. 

 Ekonomik sektörde güvenlikleştirmenin nesneleri her seviyede de mevcuttur. Hangi 

gelişmenin varlıksal bir tehdit olduğu referans nesnesinin ne olduğuna bağlıdır. Bireysel 

seviyede asgari gelir seviyesine sahip olunması, gıda güvenliği, sınıflar arasında gelir 

adaletsizliği ve şirketler tarafından üretilen kritik ürünler olabilirken, aktör seviyesinde ise 

devlet en önemli güvenlikleştirme nesnesidir. Sistem seviyesinde ise ekonomik anlaşmalar (en 

çok kayırılan ülke), rejimler (GATT, NAFTA) ve uluslararası ekonomi örgütlerinin (DTO, 

Dünya Bankası, AB) faaliyetleridir. 

 Ekonomik sektör güvenliği askeri sektör güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. Zira işleyen ve 

gelişmiş bir ekonomi hem bağımsız bir askeri kapasite kurma hem de harp durumunda 

giderlerin karşılanması imkânını sağlamaktadır. Yerli ve kendine yeterli bir harp sanayisine 

sahip ve güçlü bir ekonomi devletin bekası ile doğrudan ilişkilidir. 

 1980 yılı sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçen Türkiye’nin mevcut ekonomik 

bağımlılığının yanı sıra finansal bağımlığı da artmıştır. Artan karşılıklı bağımlılık zayıf 

ekonomileri daha hassas hale getirmiştir. Zira ekonomik yapıları ve süreçleri kontrolü altında 

tutamayan Türkiye gibi ülkeler, sistem seviyesi krizlerden ve dış manipülasyonlardan daha fazla 

zarar görür hale gelmiştir.  

 Bu çalışmada hibrit savaş çağında sıklıkla başvurulan “ekonomik baskı” yönteminin 

kapsamı, güvenlikleştirilmesi ve devlet bekasına olan etkisi incelenmiştir. Çalışmanın amacı 

ekonomik güvenlik konseptinin hibrit savaş mantığı dikkate alaınarak geliştirilmesidir. Bu 

bağlamda aşağıdaki hususlar vaka analizi yöntemiyle incelenmiştir: 

 -Güvenlikleştirme referans nesnesi, güvenlikleştirici ve fonksiyonel aktörler bağlamında 

irdelenmesi, 

 -Risk ve tehditler ile hassasiyetlerin tanımlanması, 

 -Diğer sektörlere olan etkilerinin belirlenmesi, 

 -Ekonomik Baskı Yöntemi (EBY)’nin etkin olma koşullarının tespiti. 

 Araştırma sonucunda, hibrit savaşın gizli yürütülmesi, yöntemlerinin birbiriyle senkronize 

edilmesi ve düşük şiddette icra edilmesi nedenleriyle klasik güvenlik analiz yaklaşımları ile 

incelenmesinin ve mevcut güvenlik mimari yapısı ile tedbir geliştirilmesinin mümkün olmadığı 

anlaşılmıştır. Risk, tehdit ve hassasiyetlerin doğru tespit edilebilmesi için ekonomik güvenliğin 
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daha geniş ve diğer sektörlerle ilişkisi dikkate alınarak kavramlaştırılması gerektiği 

belirlenmiştir. 

 Hibrit savaşın farklı mantığı ve ekonomik güvenliğin karmaşık yapısı nedeniyle 

güvenlikleştirme mekanizmasının daha kapsamlı bir analiz gerektirdiği dolayısıyla daha etkin 

mekanizmanın müteakip araştırmalarla geliştirilebileceği öngörülmüştür. 

 Ekonomik baskı yöntemine karşı alınması gereken tedbirler, çok katmanlı savunma ve 

bütünleşik planlamaya dayanan yaklaşım ile geliştirilmelidir. Ayrıca güvenlik felsefesi ön alıcı 

ve beka anlayışına dayanan bir mantığa sahip olmalıdır. 

 Bu çalışma ile bir hibrit savaş yöntemi olan ekonomik baskı incelenerek nispeten finansal 

mekanizmalar işleyişi ve ekonomik yapıların istikrarına odaklanan klasik ekonomik güvenlik 

anlayışının geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit Savaş, Ekonomik Güvenlik, Güvenlikleştirme, Beka, Savunma ve 

Güvenlik. 

 

ECONOMIC SECURITY AND RESILIENCY IN THE AGE OF HYBRID WARFARE 

ABSTRACT 

 In the post-Cold War period, the state authority weakened, the actors were diversified, new 

threats emerged, and the methods of the clash were differentiated due to the new dynamics. 

Because of the prevailing norms, hot conflicts between states have decreased. However, some 

states continue their struggle for power to realize their national interests by using non-state 

actors (supporting guerrilla warfare) or other small states (to exercise proxy wars). For this 

reason, the character of the clashes has changed, non-classical methods of warfare have 

transcended, the lines of clash have blurred, and the engagements take place in “gray zones.” As 

a result, the security environment became very complex, and this new type of warfare has been 

labeled as “hybrid war.” 

 Although there is no agreed definition in the literature of hybrid warfare, some of its 

prominent features are the followings: 

 - Overt or covert exercise of the classical and non-classical means, military and non-military 

methods, the use of hard and soft power instruments, 

 - Execution of the methods in the gray zone and at all levels (tactical, operative and 

strategic), 

 - Employment of proxy elements, innovative methods, and means, 

 - The exploitation of the vulnerabilities of the target country and its society, 

 - Paralysis of the state system to prevent proper reaction and robust defense. 

 As inferred from the features above, there are many methods of hybrid warfare. A general 

classification of them can be depicted as in figure 1. The systematic, synchronized and 

orchestrated exercise of these methods, which were exercised separately in the past, in a manner 

directed to specific components of the targeted state and its society has been defined as “hybrid 

war.” 
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Figure-1-The means of Hybrid Warfare. 

 With the expansion of the security concept in the post-Cold War era, the “economic 

security” has been considered as an integral part of overall security. The mainstream theories 

(Mercantilist, Liberal and Socialist), based on their theoretical positions, maintained long and 

deep debates within the framework concerning the relations between the anarchic structure of 

the international system and economic structures as well as about the priority of the state or 

economy. 

 Many of the current approaches put the stability of the financial mechanisms and functioning 

economic structures at the heart of economic security. However, economic security is a matter 

that needs to be examined in a much broader spectrum ranging from the welfare of the 

individual to the survival of the state. In this context, the current study rests on the approach of 

the Copenhagen School that regards the economy as a distinct sector of security and applies the 

concept of securitization. Accordingly, under the framework of securitization, this study 

investigated the existential threats, emergency actions, and effects on interunit relations. 

 In the economic sector, the objects of securitization are present at all levels. An existential 

threat depends on the sort of the referent object. While the minimum income, food security, 

income discrepancy, and critical products are regarded as the essential objects of securitization 

at the individual level, the state is the significant one at the actor level. At the system level, 

economic agreements (the most favored countries), regimes (GATT, NAFTA) and the activities 

of international economic organizations (WTO, World Bank, EU) are the crucial objects of 

securitization. 

 Economic sector security is directly related to the military sector because a functioning and 

well-developed economy both enable the establishment of an independent military capacity and 

reimbursement of the military expenditures. A robust national economy with a self-sufficient 

military industry is directly related to the survival of a state. 

 Turkey's shift to a free-market economy after 1980 generated financial dependency besides 

its economic dependency. Increased interdependency made weak economies more vulnerable. 
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Because countries such as Turkey, which cannot control the economic structure and processes, 

suffered more from the system-level crisis and external manipulation. 

 In this study, the scope and securitization of the “economic pressure” method, which is 

frequently exercised in the hybrid war era, as well as its effects on state survival, are examined. 

This study aims to develop the concept of economic security within the framework of hybrid 

war logic. In this regard, the following issues were examined by case analysis: 

 - Examination of the securitization in the context of referent object, securitizing actors and 

functional actor, 

 - Identification of risks, threats, and vulnerabilities, 

 - Discovery of the effects of the economic security on other sectors, 

 - Recognition of the practical conditions of the Economic Pressure Method (EPM). 

 The study demonstrated that the examination of the economic security (as a mean of hybrid 

war) through employing the classical security analysis and the development of the counter-

measures the current security architecture is not possible because it is exercised covertly, 

synchronized with other methods, and conducted in a low-intensity manner. Furthermore, the 

current security architecture is not capable of addressing such complexity. Consequently, 

economic security should be conceptualized extensively by considering its relationships with 

other sectors to identify risks, threats, and vulnerabilities correctly. 

 Due to the different logic of hybrid warfare and the complex nature of economic security, it 

is envisaged that the mechanism of securitization requires a more comprehensive analysis, 

therefore; the development of an effective mechanism needs further research. 

 It has been inferred that the measures to be taken against the economic pressure should be 

developed through an approach based on multi-layered defense and integrated planning. 

Furthermore, its security philosophy should have a proactive and resiliency understanding. 

 The study contributed to the development of the classical economic security approach, which 

usually focuses on the stability of financial mechanisms and economic structures, by 

investigating the economic pressure, which is a method of hybrid warfare. 

Keywords: Hybrid Warfare, Economic Security, Securitization, Resiliency, Defense and 

Security. 

  



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

279 
 

NORMALISING SECURITY THREATS: A DISCOURSE ANALYSIS OF THE 

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL’S RESOLUTION (2001-2019) 
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Thi-Qar University, Iraq, English Language and linguistics, sadiq.almaged@gmail.com 

ABSTRACT 

 In the wake of the new millennium, national security and terrorism have become interrelated 

phenomena, where the absence and presence of each can mould the development of any society. The 

transitional threat of terrorism requires a global response and cannot be defeated by a single country. It 

remains a persistent international menace, undermining social peace and security. Following the 9/11 

attacks in the United States and the 2008 global economic crisis, a number of factors have crippled the 

effort to win over terrorism and to make the world a more secure place. Among the factors are the 

United Nations Security Council’s Resolutions (UNSCRs) which breach human rights norms and are a 

serious threat to the United Nations legitimacy and system (Galloway, 2011). The Security Council, 

which is the most powerful multilateral political institution (Chesterman, 2008), is faced with the major 

risk that it normalises security threats and issues counter-terrorist policies that are non-human rights 

complaint. 

 The aim of this study is to reveal the discursive representation of security in the UNSCRs. The focus 

is on how issues become securitized through speech acts, since ‘by uttering ‘security’, a state 

representative moves a particular development into a specific area, and thereby claims a special right to 

use whatever means are necessary to block it’ (Waever, 1995: 55). The speech act of security, as 

formulated in the Copenhagen theory of securitization, was first introduced by Ole Waever in Ronnie 

Lipschutz’s On Security (1995), and later developed by Buzan et al’s (1998) Security: A New 

Framework of Analysis. This theory develops a broader understanding of security practice by 

examining the medium, structure, and institution of political discourse. It links security to political 

argument and discursive legitimization of the threat being presented to the audience. Waever defines 

security as a speech act and refers to securitization as a form of linguistic representation that positions a 

particular issue as an existential threat. He emphasizes that this practice is applied by the elite, in a 

specific place and institutional voice.  

 In order to achieve the aims of this study, I employ multidisciplinary methods at different lexico-

grammatical, semantic and pragmatic levels for the analysis of security speech act (Fairclough, 2003; 

Searle, 2001; Leeuwen and Wodak, 1999). Since drawing on speech acts is the defining feature in 

studying security (Stritzel, 2007; Balzacq, 2005; Waever, 1995), this study investigates the discursive 

representation of security on three dimensions; the actual threat, the speech act used in the discourse of 

that threat, and the acceptance of this threat by the public. Along with the three dimension, the analysis 

of the discourse practice of security speech act must follow a rhetorical structure, in which the speaker 

has to claim that there is someone susceptible to threat and that the speaker has the right to deal with that 

threat and convince the audience of the justification of their violent behavior toward the threat (Munster, 

2012). 

Keywords: Security, Terrorism, United Nation Security Council Resolutions, Political Discourse. 
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İRAN'IN GÜVENLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA HALKIN MÜCAHİTLERİ 

ÖRGÜTÜ (HMÖ) 

Dr.Öğr.Gör. Mehmet Bora SANYÜREK 

Munzur Üniversitesi, Tunceli Meslek Yüksekokulu, sanyurekbora@hotmail.com 

ÖZET 

 Çalışmamızda, Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ)'nün kuruluşu, ideolojik yapısı, çeşitli ülkelerle 

ilişkileri ve İran içerisindeki faaliyetleri incelenecek olup, söz konusu örgüte karşı İran'ın izlediği 

mücadele stratejisi ve İran'ın dış politika tercihlerine etkisi analiz edilecektir. 

 İran'da, 1960'lı yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle, Şahlık rejimine karşı 

muhalefet hareketleri başlamıştır. Çeşitli siyasi görüşlerin örgütlenmesiyle oluşan muhalif gruplar, 

1979'daki devrime öncülük etmişlerdir. Bu muhalif gruplardan biri de İslamcı-Marksist ideolojiye bağlı 

ve Ali Şeriati'nin görüşlerini benimseyen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ)'dür. Örgüt mensubu 

üniversite öğrencileri, 1960'lı yılların ortalarında, "şehir gerillası" modeliyle örgütlenmiş ve silahlı 

faaliyetlere başlamışlardır. Dönemin İran istihbarat teşkilatı tarafından, 1971'de yapılan operasyonlarda, 

örgütün üst yönetimi tutuklanmış ve çoğu idam edilmiştir 

 Şah yönetimine karşı, 1979 Devrimi'ni, Humeyni taraftarlarıyla birilikte gerçekleştiren HMÖ, daha 

sonra Ayetullahlar ile görüş ayrılıkları yaşamış ve iktidardan dışlanmıştır. Örgüt, 20 Haziran 1981'de, 

Tahran'da, geniş katılımlı bir miting düzenlemiş, ancak rejim tarafından mitinge çok sert bir müdahale 

yapılmıştır. HMÖ, bu müdahaleye misilleme olarak, aralarında Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da 

bulunduğu, çok sayıda üst düzey yetkiliye yönelik suikastlar gerçekleştirmiştir. Humeyni'nin örgüte 

yönelik kapsamlı bir mücadeleye başlamasıyla birlikte, örgütün üst yönetimi, Fransa'ya kaçmış, İran'da 

kalan unsurları ise yer altına çekilerek silahlı eylemlere yönelmişlerdir. 

 HMÖ, faaliyetlerini, 1986'ya kadar, Fransa'dan yürütmüştür. Bu tarihten sonra, Irak'a yerleşen HMÖ, 

İran-Irak Savaşı sırasında, Irak'ı desteklemiş ve Irak Ordusu'nun yanında savaşmıştır. Bu durum İran 

kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, örgüt, İran'daki tabanını kaybetmeye başlamıştır. HMÖ, savaş 

sonrasında da Irak'taki varlığını devam ettirmiş ve Saddam Hüseyin himayesinde faaliyetlerini 

sürdürmüştür. 

 HMÖ, 1990'lı ve 2000'li yıllarda, İran'ın üst düzey yöneticilerine ve çeşitli ülkelerdeki diplomatlarına 

karşı suikastlar düzenlemeye devam etmiştir. İran İstihbaratı ise düzenlediği operasyonlarla, örgütün 

çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren üst düzey elemanlarını etkisiz hale getirmiştir. Muhammed Hatemi'nin, 

1997 yılında Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte, İran, sorun yaşadığı ülkelere yönelik daha uzlaşmacı bir 

politika izlemeye başlamıştır. Bu uzlaşmacı politika neticesinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

1997 yılında, Avrupa Birliği (AB) ise 2000 yılında, Halkın Mücahitleri Örgütü'nü, terör örgütleri 

listesine almıştır.  

 HMÖ, 1990'lı yıllar boyunca, Türkiye-İran ilişkilerinde de belirleyici bir unsur olmuştur. İran, bir 

taraftan devrim ihracı stratejisi kapsamında Türkiye'deki radikal İslamcı terör örgütleriyle iltisaklı 

grupları desteklemiş, diğer taraftan da PKK terör örgütünü Türkiye'ye karşı kullanmıştır. Bunun 

karşılığında, HMÖ'nün çok sayıda mensubunun Türkiye'de yaşaması, İran'ı rahatsız etmiş ve İran'ın 

istihbarat örgütü SAVAMA, 1990'lı yıllarda, Türkiye'deki HMÖ mensuplarına yönelik suikastlar 

gerçekleştirmiştir. 

 ABD'nin, Irak'ı işgal etmesiyle birlikte, Orta Doğu'daki dengeler değişmiş, Irak'ta nüfusun 

çoğunluğunu oluşturan Şiiler, ülkenin yönetiminde başat aktör haline gelmişlerdir. Bu gelişme Orta 
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Doğu siyasetinde İran'ın önünü açmış ve Şiiler üzerinden etkisini artırmıştır. Şii Hilali veya Şii 

Jeopolitiği olarak tanımlanan bu durum, önemli miktarda Şii nüfusunu barındıran Arap ülkelerinde 

kaygıyla karşılanmıştır. 

 HMÖ, Saddam Hüseyin'in tahsis ettiği, Bağdat'ın kuzeyindeki Eşref Kampı'nı üs bölgesi olarak 

kullanmaktaydı. ABD ise, örgütün silahlı unsurlarını Irak kuzeyindeki Kürt bölgesine kaydırmıştır.  

 ABD'nin HMÖ'ye yönelik politikası ile ilgili olarak: 

 - ABD'nin, HMÖ'yü, İran'ı istikrarsızlaştırıcı ve dengeleyici bir aktör olarak gördüğü, bu nedenle, 

Baas rejimiyle yakın ilişkileri olmasına rağmen, Irak'taki faaliyetlerine izin verdiği, 

 - Irak'ta Saddam sonrası süreçte, etkin duruma gelen Şiilerin tepkisini çekmemek için, Bağdat'a 

çok yakın mesafede yer alan kamptaki silahlı unsurların, Irak kuzeyine kaydırıldığı, bu sayede hem Şii 

grupların tepkisi engellenirken, diğer taraftan İran'ın veya İran destekli silahlı grupların Irak kuzeyine 

yönelik yapabileceği bir saldırıya karşı, Kürt grupların takviye edildiği değerlendirilmektedir.  

 İran dış politikasında, 2000'li yıllardaki sertleşmenin etkisiyle, AB 2009'da, ABD ise 2012'de, 

HMÖ'yü, terör örgütleri listesinden çıkarmıştır. Ancak Irak'ta, İran'a yakın olan Şii grupların etkisiyle, 

HMÖ, 2013'ten sonra Irak'tan çıkmaya başlamış ve Arnavutluk'a yerleştirilmiştir. 

 HMÖ, günümüzde, bir taraftan İran'ın Balkanlar'daki yumuşak güç faaliyetlerini dengelemeye 

çalışırken, diğer taraftan da İran içerisinde rejim karşıtı istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam 

etmektedir. Ancak İran Halkı nezdinde güvenilirliğini kaybeden örgütün, başarılı olma ihtimalinin 

bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca İran'ın kendisine tehdit olarak gördüğü çeşitli ülkelerdeki 

unsurları, yerli işbirlikçileri vasıtasıyla etkisiz hale getirdiği, kendi istikrarını sağlamak için karşı ülkeyi 

istikrarsızlaştırmaktan çekinmediği görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin, her ne kadar günümüzde, 

İran ile iyi ilişkileri olsa da, Türkiye'deki İran yanlısı grupların yakından takip edilmesi, İran içerisinde 

de Türkiye yanlısı grupların desteklenmesi gerekmektedir. 

 Yapılan literatür taraması kapsamında, yerli ve yabancı kaynaklar taranmış olup, özellikle açık 

kaynaklarda yer alan bilgiler değerlendirilmiştir.  

 Araştırmamızda, tarafların açıklamaları ve yaptıkları, analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular 

neticesinde, İran'ın iç güvenlik ve terörle mücadele stratejisi, ABD'nin istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak 

terör örgütlerini kullanma yöntemi ve bu süreçte Türkiye'nin alması gereken tedbirler hakkında 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 Ülkemizde güvenlik ve terör örgütleriyle ilgili çalışmalar, yeterli düzeyde değildir. Var olan 

çalışmalar ise Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlar üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmamızda İran 

merkezli bir terör örgütü incelenmiş ve Türkiye'nin çıkaracağı dersler konularında değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Terör, Güvenlik, İstikrar, İran, Halkın Mücahitleri Örgütü. 
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THE ORGANIZATION OF MOJAHEDIN KHALQ IN THE CONTEXT OF IRAN'S 

SECURITY POLICIES (MKO) 

ABSTRACT 

 In this study, establishment of Mojahedin Khalq Organization (MKO), ideological structure, 

relations with various countries and the activities of in Iran will be examined. Iran's strategy of struggle 

against this organization and its impact on Iran's foreign policy preferences will be analyzed. 

 Because of the political and economic problems in Iran in the 1960s, opposition movements started 

against the Shah regime. The opposition groups formed by organizing various political views led the 

revolution in 1979. One of these opposition groups is the Mojahedin Khalq Organization (MKO), which 

is committed to Islamist-Marxist ideology and embraces the views of Ali Shariati. In the mid-1960s, 

university students belonging to the organization were organized by the city guerrilla model and started 

armed activities. By the Iranian intelligence service of the period, In operations carried out in 1971, the 

top management of the organization was arrested and executed. Against the Shah administration, the 

1979 Revolution, The MKO, who performed with Humeyni supporters, later, he had disagreements 

with the Ayatollahs and was excluded from power. The organization, a large-scale rally was held on 20 

June 1981, In Tehran, but the was severely intervened by the regime. Following this intervention, the 

MKO carried out assassinations against a number of senior officials, including the president and prime 

minister. When Humeyni began a comprehensive struggle against the organization, the leader of the 

organization Massoud Rexhepi fled to France. The remaining elements of the organization in Iran were 

drawn underground and turned to armed actions. 

 Until 1986, the MKO carried out its activities from France. After this date, the MKO, who settled in 

Iraq, supported Iraq during the Iran-Iraq War and fought alongside Iraq. While this situation was met 

with reactions in Iranian public opinion, the organization started to lose its base in Iran. The MKO 

continued its existence in Iraq after the war and continued its activities under the auspices of Saddam 

Hussein. 

 MKO, in the 1990s and 2000s, against Iran's senior officials and diplomats in various countries 

assassinations continued. Iranian Intelligence, on the other hand, has neutralized the top level members 

of the organization operating in various countries. Muhammad Khatami became president in 1997 and 

Iran began to pursue a more conciliatory policy towards countries with problems. As a result of this 

conciliatory policy, United States (USA) in 1997 and The European Union (EU) It included Mojahedin 

Khalq Organization in the list of terrorist organizations. 

 MKO, during the 1990s, has also been a determining factor in the Turkey-Iran relations. Iran has 

supported the one hand, the scope of exporting revolution strategy to support radical Islamic groups in 

Turkey and some acts of terrorism. On the other hand the PKK terrorist organization has used against 

Turkey.  In turn, many of MKO members living in Turkey, has been bothered by Iran. Iran's intelligence 

SAVAMA  average, in the 1990s, has carried out assassinations for MKO members in Turkey. 

 With the US invasion of Iraq in 2003, The balances in the Middle East have changed. The Shiites, 

who make up the majority of the population in Iraq, they have become the dominant actor in the 

country's management. This development paved the way for Iran in Middle East politics and increased 

its influence over Shiites. This situation, which is defined as Shiite Crescent or Shiite Geopolitics, has 

been met with concern in Arab countries, which has a significant amount of Shiite population. 

 The MKO was using the Eşref Camp allocated by Saddam Hussein as the base area. The United 
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States, on the other hand, has shifted its armed elements to the Kurdish region in northern Iraq.  

 Regarding the US policy towards the MKO 

 - That the US sees the MKO as an act of destabilizing and balancing Iran, therefore, despite its 

close ties with the Ba'ath regime, it allows its activities in Iraq, 

 - In the post-Saddam period in Iraq, the armed elements in the camp, located very close to 

Baghdad, were shifted to the north of Iraq in order to avoid the reaction of the Shiites who became 

active. thus preventing the reaction of both Shiite groups, on the other hand, against an attack by Iran or 

Iranian armed groups against northern Iraq, Kurdish groups are considered to be reinforced. 

 In Iran's foreign policy, with the effect of hardening in the 2000s, in the EU 2009, in the USA 2012, 

It has removed the PMOI from the list of terrorist organizations. However, under the influence of Shiite 

groups close to Iran in Iraq, the PMO started to leave Iraq after 2013 and settled in Albania. 

 Today, while the MKO tries to balance Iran's soft power activities in the Balkans, it continues its 

anti-regime destabilizing activities within Iran. However, it is considered that the organization, which 

has lost its credibility with the Iranian people, is unlikely to succeed. In addition, it is seen that Iran has 

neutralized the elements in various countries which it perceives as a threat to itself through its domestic 

collaborators and does not hesitate to destabilize the other country in order to ensure its stability. Turkey, 

in this context, although nowadays, though good relations with Iran, to follow closely the pro-Iranian 

group in Turkey, in Iran also must support the pro-Turkey group. 

 Within the scope of the literature review, domestic and foreign sources were reviewed. In particular, 

the information contained in open sources has been evaluated. 

 In our research, the explanations and actions of the parties were analyzed. The resulting findings are 

a result of Iran's domestic security and counter-terrorism strategy, US method of using terrorist 

organizations as a destabilizing factor and this process is carried out assessments on the policies to be 

followed by measures should take in Turkey. 

 Studies on security and terrorist organizations in our country are not sufficient. Existing studies have 

focused on the factors that threaten the security of Turkey. In our study, the evaluation was made in the 

course topics will be examined in a terrorist organization based in Iran and Turkey's interests. 

Keywords: Terror, Security, Stability, Iran, Mojahedin Khalq Organization. 
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GÜVENLİKLEŞTİRME PRATİKLERİNİN DEĞİŞEN DOĞASI: İRAN ÖRNEĞİ 

Dr.Fatih DEDEMEN 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Dekanlığı, fdedemen@gmail.com 

ÖZET 

 Küreselleşme süreci ile birlikte ulusal ve uluslararası ortamdaki tehditler sadece askeri terminoloji ile 

açıklanamayacak kadar çeşitlenmiştir. Bu noktada devletler açısından yeni güvenlik ortamının 

tehditleriyle mücadele edebilmek için geleneksel araç ve yöntemler de yetersiz kalmıştır. Güvenlik ve 

güvensizliğin kaynağının yalnızca sonuçlar değil, nedenler üzerinden de sorgulanmaya başlanması ile 

birlikte akademik alanda eleştirel güvenlik çalışmaları hız kazanmıştır. Kopenhag Okulu, güvenliği 

özneler arasındaki ilişki sonucu inşa olan bir kavram olarak ele almış, güvenlik çalışmalarına neorealist 

ve konstrüktivist çerçevede bir analiz modeli sunarak bu akımın öncülerinden olmuştur.  

 Güvenlikleştirme teorisi, çağdaş uluslararası politikada güvenliğin inşası ile ilgilenenler açısından da 

önemli bir kavramsal çerçeveye dönüşmüştür (McDonald, 2008b). Teori, bir kamusal sorunun nasıl ve 

neden güvenlik sorunu haline geldiği konusunu açıklama gayretindedir. Bu bağlamda güvenlikleştirme 

sürecinde bir aktör siyasal alanın dışında olan bir sorunu siyasal alana taşımakta, sonrasında ise acil ve 

olağanüstü önlemler gerektiren, olağan siyasi kuralların sınırları dışındaki fiilleri meşru kılan bir tehdit 

olduğu konusunda alımlayıcı bir kitleyi ikna etmeye çalışmaktadır. Kitle ikna olursa aktör, olağandışı 

prosedürleri uygulamak için meşruiyet kazanmaktadır. Kopenhag Okulu’na göre güvenlik, demokratik 

alanın dışında birtakım önlemler gerektirdiği için idealleştirilen bir durum değildir (Waever, 2003: 12). 

 Kopenhag Okulu, güvenlik kavramına yönelik getirdiği yaklaşımla yoğun eleştirilere de maruz 

kalmıştır. Bunlardan en önemlisi, güvenlikleştirme sürecinin meydana geldiği bağlamın yeterince analiz 

edilememesidir (McDonald, 2008: 571). Dolayısıyla çalışmanın temel hipotezi, küreselleşme sonrası 

informatik alanda meydana gelen gelişmelerin Kopenhag Okulu tarafından ortaya atılan 

güvenlikleştirme teorisini değişime uğrattığıdır. Sonucunda ise teorinin, günümüz koşullarındaki 

güvenlikleştirme uygulamalarının analizinde yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir.  

 Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden birisi olan vaka çalışması yapılmıştır. Çalışmada 

oluşturulan ‘Bütüncül Yapıdaki Güvenlikleştirme Süreci Modeli’ temelinde İran’ın Suriye politikaları 

analiz edilmeye çalışılmıştır. Sonucunda elde edilen bulgulara göre ise sosyal dinamikleri ve yönetim 

şekilleri açısından uluslararası sistemde farklı bir yeri olan İran’ın, güvenlikleştirme sürecinde günümüz 

bütüncül uluslararası sistemindeki diğer aktörlere yakın kalıplar sergilediği gözlemlenmiştir. Çalışma 

sonrasında oluşturulan modelin uluslararası güvenlik konularının analizinde kullanışlı bir çerçeve 

sağlayarak Türkçe yazına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler : Güvenlik, Kopenhag Okulu, Güvenlikleştirme, Bütüncül Yapıdaki 

Güvenlikleştirme Süreci Modeli. 
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THE CHANGING NATURE OF SECURITIZATION PRACTICES: THE IRANIAN CASE 

ABSTRACT 

 With the globalization process, the threats in national and international environments are so 

diversified that they cannot be explained by military terminology. At this point, traditional means and 

methods have been insufficient to combat the threats of the new security environment for the states. As 

the source of security and insecurity is questioned not only on the results but also on the reasons, critical 

security studies in the academic field have accelerated. Emerging in such an academic climate, the 

Copenhagen School considered security as a concept built on the basis of the relationship between 

subjects and was one of the pioneers of this trend by presenting a neorealist and constructivist analysis 

model to security studies. 

 The theory of securitization has become an important conceptual framework for those interested in 

the construction of security in contemporary international politics (McDonald, 2008b). The theory seeks 

to explain how and why a public problem has become a security problem. In this context, an actor in the 

securitization process brings a problem outside the political sphere to the political sphere, and then tries 

to convince the audience that it is a threat that requires urgent and extraordinary measures and 

legitimizes acts outside the limits of ordinary political rules. If the audience is convinced, the actor gains 

legitimacy to implement unusual procedures. According to the Copenhagen School, security is not 

idealized because it requires measures outside the democratic sphere (Waever, 2003: 12). 

 The Copenhagen School has also been subject to critical criticism with its approach to the concept of 

security. The most important of these is that the context in which the securitization process occurs 

cannot be adequately analyzed (McDonald, 2008: 571). Therefore, the main hypothesis of the study is 

that the developments in the informatics field after globalization change the theory of securitization put 

forward by the Copenhagen School. So it is considered that the theory is inadequate in the analysis of 

securitization practices in today's conditions.  

 In this study, a case study which is one of the qualitative research designs was conducted and Iran's 

Syria policies were analyzed on the basis of the ‘Integrated Securitization Process Model’ which is 

created in this study. Even Iran has a different place in the international system in terms of social 

dynamics and governance patterns It has been observed that it strives to exhibit patterns similar to other 

actors in the international system. It is considered that the current model of the securitization theory can 

contribute to Turkish literature by providing a useful framework for the analysis of international security 

issues. 

Keywords: Security, Copenhagen School, Securitization, Integrated Securitization Process Model. 
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İRAN DIŞ POLİTİKASINDA İDEOLOJİ VE PRAGMATİZM 

Prof. Dr. İrfan Kaya ÜLGER 

Kocaeli Üniv. İİBF Uluslararası İlişkiler, ikulger@gmail.com 

Abu Obeid AHMEDİ 

Kocaeli Üniv. SBE, Uluslararası İlişkiler, ahmadi.obeid66@gmail.com 

ÖZET 

 İran’da 1 Şubat 1979’da Humeyni’nin Tahran’a dönüşü ile birlikte Pehlevi hanedanlığı sona 

ermiş,  Şia mezhebinin kabul ettiği dini temellere dayanan yeni bir rejim kurulmuştur. Yeni 

dönemde devletin yapısı dini temeller esas alınarak yeniden kurgulanmış, bu çerçevede farklı 

siyasi eğilimlerin ve etnik /dini grupların temel hakları ve yönetimde temsili düzenlenmiştir. 

 Yeni rejimin dış politikası, ABD, İsrail ve Müslüman ülkeleri  hedef almıştır.   Bu çerçevede 

ideolojik propoganda “devrim ihracı” olarak ifade edilmiştir. 

 Müslüman coğrafyada Batı ile işbirliği yapan rejimlerin ortadan kaldırılması ve tüm 

Müslüman halkların bir araya gelmesi projesi temel dış politika argümanı olarak hep gündemde 

tutulmuştur. İran dış politikasındaki ideolojik söylem, 1989 yılında Humeyni’nin ölümünden 

sonra da devam etmiş, bu ülkede kendine özgü seçim sistemi sonucu olarak Cumhurbaşkanı 

olarak göreve gelen liderlerin  döneminde ılımlı yahut radikal dış politika söylemi varlığını 

korumuştur.. İran’ın dış politikası ve güvenlik politikası büyük ölçüde ideolojik söylem 

perspektifinde yönetilmiştir. 

 Bu çalışma saldırgan gerçekçilik (offensive realism) ve savunmacı gerçekçilik (defensive 

realism)  kavramları çerçevesinde İran dış ve güvenlik politikasını analiz etme amacı 

taşımaktadır.  Çalışmanın birinci bölümünde İran’ın dış ve güvenlik politikasını yönlendiren 

ideolojik perspektif ele alınacak, devrimin ilk günlerinden günümüze bu alanda yaşanan 

gelişmeler analiz edilecektir. 

 İkinci bölümde ise İran’ın anti emperyalist, anti siyonist olarak nitelendirilen ideolojik dış 

politikasının, bu ülkenin büyük güçlerle, İslam ülkeleri ile ilişkilerine nasıl yansıdığı ele 

alınacaktır. Özellikle 11 Eylül sonrasında sistemin hakim gücü ABD’nin Afganistan ve İran’a 

müdahalesinin İran’ın dış ve güvenlik politikasını nasıl etkilediği incelenecektir. İran’ın Arap 

Baharı sonrasında Yemen, Suriye gibi ülkelerdeki gelişmelere müdahil olması, nükleer güç 

haline gelme çabası ve Batı ile ilişkilerini yeni bir çerçeveye oturtma çabası tüm dünya 

tarafından yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda İran’ın ideolojik dış politikasının 

savunmacı realizmle örtüşüp örtüşmediği sorgulanacaktır. 

 Netice olarak bu çalışmanın bulgusu şudur: 1979 devriminden sonra yeni yönetimin içeride 

ve dışarıda ortaya koyduğu devrimci islam ağırlıklı ideolojik söylem, esas itibariyle İran ulusal 

çıkarlarını takviye eden bir araç mesabesindedir. İran yönetimi için esas olan ülkenin gelecek 

kaygısıdır. Ülkenin siyasi istikrarı, egemenliği ve rejimin devamı için için yerine göre agresif 

yerine göre savunmaya ağırlık veren politikalar takip edilmiştir.  Rejim, saldırıyı ülke dışında 

karşılamak için kimi zaman evrensel islami söyleme, kimi zaman da Şia yaklaşımına ağırlık 

vermektedir.  Bu genel yaklaşım çerçevesinde İslami söylem, rejimin  ulusal çıkarlarna hizmet 

eden bir araç mesabesindedir ve bu haliyle pragmatist bir yöntem  niteliği taşımaktadır. 

Kelimeler: İran Dış Politikası, Devrim İhracı, Saldırgan Realizm,  İdeolojik Dış Politika. 

mailto:ikulger@gmail.com


Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “Uluslararası Güvenlik Kongresi” Bildiri Özet Kitabı 

287 
 

IDEOLOGY AND PRAGMATISM IN IRANIAN FOREIGN POLICY 

ABSTRACT 

 The Pahlavi dynasty ended in Iran, with the return of Ayatollah Khomeini to Tehran on 

February 1, 1979 and a new regime was established on the basis of religious beliefs accepted by 

the Shiite sect of  Islam. In the new era, the structure of the state was rebuilt on the basis of 

religion, and the constitutional rights of various political and ethnic / religious groups were 

reorganized in this context. 

 The foreign policy of the new regime has targeted the US, Israel and Muslim countries. 

Within this framework, ideological propoganda is expressed as “export of revolution.. 

 The project of overthrowing the West's allied regimes in Muslim geography and the 

unification of all Muslim nations has been the main foreign policy agenda. The ideological basis 

of Iranian foreign policy continued after the death of Ayatollah Khomeini in 1989, and with the 

election of various presidents based on a unique electoral system, there was a moderate or 

revolutionary foreign policy discourse. It can be said that foreign policy is largely governed by 

ideological discourse. 

 This study aims to analyze Iran's foreign and security policy in the context of offensive 

realism and defensive realism. In this study, apart from the official sources, the discourses of 

Iranian managers will be analyzed and other studies in this field will be examined. The study 

aims to show that Iran's ideological discourse serves only the purpose of legitimizing the 

national interests of the country. 

 In the first part of the study, the ideological perspective of Iran's foreign and security policy 

will be discussed and developments in this fields will be analyzed from the first days of the 

revolution to present time. 

 The second section examines how Iran's ideological foreign policy, which is referred to as 

anti-imperialist and anti-Zionist, reflects on its relations with the Great powers and the Islamic 

countries. In particular, it will examine how US intervention in Afghanistan after 9/11 has 

affected Iran's foreign and security policy. Iran's presence in developments in countries such as 

Yemen and Syria after the Arab Spring, its efforts to become a nuclear power and its efforts to 

rebuild its relations with the West in a new context will be examined. In this context, the 

question will be raised whether Iran's ideological foreign policy is in line with defensive 

realism. 

 As a result, the findings of this study are as follows: The ideological discourse based on the 

Islamic Revolution introduced by the new government after the 1979 revolution is a tool to 

bolster Iran's national interests. The main concern of the Iranian government is the survival of 

the country. For the sake of political stability, sovereignty and continuity, defensive and 

aggressive policies have been adopted at different times and places. In order to achieve this goal 

abroad, the government has sometimes referred to the Islamic world and sometimes to the Shiite 

world discourse. In the context of this general approach, Islamic discourse is a tool to serve the 

national interests of the Iranian government and should be seen as a pragmatic approach. 

Keywords: Iranian Foreign Policy, Export of Revolution, Aggressive Realism, Defensive 

Realism, Ideological Foreign Policy. 
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İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARININ SOSYAL MEDYAYI ÇOK YÖNLÜ OLARAK 

KULLANMALARININ GÜVENLİK VE KURUMSAL İMAJ ÜZERİNE ETKİLERİ: 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖRNEĞİ 

Dr. İlkay GÜLERYÜZ 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Dekanlığı, ilkayguleryuz@yahoo.com 

ÖZET 

 Dünya üzerindeki küreselleşme hareketleri sonucu ortaya çıkan ekonomik, siyasal, sosyal ve 

teknolojik gelişmeler, kamu kurumlarının işleyişlerini de etkilemektedir. Bu etkilerin en 

önemlilerinden birisi de yönetişim kavramının kamu kurumlarında kullanılması olmuştur. 

Yönetişim kavramının literatürde üç ana unsuru bulunmaktadır. Bunlar; katılımcılık, şeffaflık ve 

hesap verilebilirliktir. Bu unsurların gerçekleşmesinde ise iletişim kavramı önemli bir rol 

oynamaktadır. Günümüzde gerek özel gerekse kamu kuruluşları, iletişimlerinin büyük bir 

bölümünü, bireylere daha çabuk ve hızlı bir şekilde bilgiye ulaşma, kurumlara ise daha saydam 

olabilme imkânı veren sosyal medya kanalları ile sağlamaktadır.   

 Sosyal medya kanalları genel olarak, paylaşım yaparak bilgiyi takipçilere iletme ve yapılan 

paylaşımları takip ederek bilgiye ulaşma olmak üzere iki yönlü olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde genel kolluk hizmetlerini yürüten Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere üç teşkilat görev yapmaktadır. 

Jandarma ve Emniyet Teşkilatları (Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait resmi sosyal medya 

hesabı yoktur) örnek teşkil edecek faaliyetlerini sosyal medya hesaplarından takipçileri ile 

paylaşarak hem kurumsal imajlarını olumlu yönde etkilemekte hem de toplumun güvenini 

kazanma noktasında çaba göstermektedirler. Ayrıca yapılan paylaşımlar gerektiğinde şeffaflık 

unsuruna da katkı sağlamaktadır. Bu kullanım şekli sosyal medya kullanıcılarının genel 

kullanım amaçları arasında yer almaktadır. Kolluk kuvvetleri normal kullanımdan farklı olarak 

etkili bir sosyal medya takip süreciyle birçok olayı da aydınlatmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal 

medya araçlarının bir iletişim aracı olarak kullanılması, toplumun güvenlik yönetimine daha 

kolay katılımını da sağlamaktadır. Böylece topluma, meydana gelen olayların duyularak tedbir 

alınması, suç teşkil eden olayların fark edilmesi gibi farkındalıklar kazandırılarak suçun 

önlenmesi ve aydınlatılması konusunda pozitif etki sağlayacak unsurlar elde edilebilmektedir.  

Bu yüzden kolluk kuvvetleri sosyal medyayı çok yönlü olarak kullanarak kurumsal değerlerine 

birçok kazanım sağlamaktadır. 

 Bu çalışmada Jandarma Genel Komutanlığı’nın süreç içerisinde sosyal medya kullanımı 

sayısal olarak analiz edilerek, sosyal medya araçlarını kullanmasının kurumsal imajına ne yönde 

katkılar sağladığı değerlendirilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarını 

takip eden vatandaşların yine bu araçlar üzerinden verdiği geribildirimler analiz edilerek 

yorumlamalar yapılacaktır. Sosyal medyanın kolluk tarafından çok yönlü olarak kullanılması ile 

ilgili olarak ise, akademik çalışmalar ve basın bültenlerinde yer alan örnek olaylar detaylı olarak 

incelenerek suçun önlenmesi ve suçun aydınlatılmasında sosyal medyanın rolü ve Jandarma 

Genel Komutanlığı’nın ne derece etkili olduğu ile ilgili analizler yapılacaktır.  

 Araştırmanın asıl amacı; sosyal medyanın çok yönlü kullanımının, Jandarma teşkilatına 

sağladığı ve gelecekte de sağlayacağı olumlu etkileri açıklayarak,  hem kolluk kuvvetlerine hem 

de diğer kamu kuruluşlarına örnek teşkil ederek sosyal medyanın çok yönlü kullanımının 

faaliyetlerine olumlu yansıyabileceğini açıklamaktır. Ayrıca bu çalışmanın, daha önce 

literatürde birlikte yer almamış olan “sosyal medyanın çok yönlü kullanımı” ve “kolluk 

kuvvetleri” bileşenlerini bir araya getirerek literatüre bu yönde bir katkı sağlaması 

hedeflenmektedir.  

 Sonuç olarak kolluk kuvvetleri tarafından sosyal medya kullanımının önemli ölçüde faydalar 

sağladığı görülmektedir. Sosyal medyanın daha farklı boyutlarda ve etkin olarak kullanılmasının 

gelecekte de büyük kazanımlar sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kolluk ve Sosyal Medya, Kurumsal İmaj, Kolluk Yönetimi. 
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THE EFFECTS OF INTERNAL SECURITY ORGANIZATIONS' MULTI-USE OF 

SOCIAL MEDIA ON SECURITY AND INSTITUTIONAL IMAGE: THE CASE OF 

THE GENDARMERIE GENERAL COMMAND 

ABSTRACT 

 The economic, political, social and technological developments that arise as a result of 

globalization movements on the world also affect the functioning of public institutions. One of 

the most important of these impacts was the use of the concept of governance in public 

institutions. The concept of governance has three main elements in the literatüre. These are 

participation, transparency and accountability. The concept of communication plays an 

important role in the realization of these elements. Today, both private and public institutions 

provide a large part of their communication through social media channels that enable 

individuals to access information more quickly and to become more transparent to institutions. 

 In general, social media channels are used in two ways: sharing information and 

communicating information to followers and sharing information. In Turkey, there are three law 

enforcement agency. These are Gendarmerie General Command, General Directorate of 

Security and Coast Guard Command. The Gendarmerie and Police Organizations (no official 

social media account of the Coast Guard Command) share their exemplary activities with their 

followers from social media accounts, both positively affecting their corporate image and 

striving to gain the trust of the society. Furthermore, the shares made also contribute to the 

transparency element when necessary. This type of use is among the general purposes of social 

media users. Unlike normal use, law enforcement forces also enlighten many events through an 

effective social media monitoring process. In addition, the use of social media tools as a means 

of communication makes it easier for the community to participate in security management. In 

this way, by giving awareness to the society such as taking precautions by hearing the events 

that occur, and recognizing the events constituting the crime, elements that can have positive 

effect on the prevention and elucidation of the crime can be obtained. Therefore, law 

enforcement agencies make many gains to their corporate values by using social media in many 

ways. 

 In this study, the use of social media tools by the Gendarmerie General Command will be 

analyzed numerically and the contribution of the use of social media tools to the corporate 

image will be evaluated. Gendarmerie General Command will also analyze and interpret the 

feedback provided by citizens following social media accounts through these tools. Regarding 

the multi-faceted use of social media by law enforcement, the case studies in academic studies 

and press releases will be examined in detail and analyzes will be made on the role of social 

media in the prevention and elucidation of crime and the effectiveness of the Gendarmerie 

General Command.  

 The main purpose of the research to explain the positive effects of the multi-faceted use of 

social media to the Gendarmerie and that it will have a positive impact on the activities of the 

multi-faceted use of social media by setting an example for both law enforcement and other 

public institutions. In addition, this study aims to make a contribution to the literature by 

bringing together the components of the versatile use of social media and law enforcement 

which have not been included in the literature before. 

 As a result, it is seen that the use of social media by law enforcement officers provides 

significant benefits. It is considered that using social media in different dimensions and 

effectively will provide great gains in the future. 

Keywords: Law Enforcement and Social Media, Corporate Image, Law Enforcement 

Management. 
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TÜRKİYE’NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA OLASI YURT(İÇİ)DIŞI 

OPERASYONLAR VE ALGI YÖNETİ(Şİ)Mİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat PAYAM 

Adıyaman Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Meslek Yüksek Okulu, mpayam@adiyaman.edu.tr 

ÖZET 

 Geleneksel olarak milli güvenlik, sadece askeri güç yoluyla devletin her türlü iç ve dış 

tehditlere karşı korunması ve kollanması olarak düşünülmektedir. Çağdaş anlamda milli 

güvenlik ise, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” prensibinden hareketle devletin güvenliği ile 

birlikte insanı merkeze alan güvenlik anlayışıyla, insanların iktisadi, sağlık, gıda, bireysel, 

toplumsal, çevresel ve siyasal güvenliğini temele almaktadır. Dolayısıyla, insanların ve devletin 

güvenliği açısından devamlı tehdit unsuru oluşturan, ülkenin tüm varlığını ve bekasını tehdit 

eden, küresel veya bölgesel olmasına rağmen devleti ve tüm vatandaşlarını etkileyen her türlü 

terör eylem ve tehditleri de milli güvenlik kapsamında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, 

“milli çıkarlar”, “tehditler” ve “tehditlere karşı tedbir alma“ milli güvenlikte öne çıkan önemli 

kavramlardır. Milli güvenliğe yönelik tehditlerin ise siyasi, sosyal ve ekonomik yönden pek çok 

boyut kazanması, bu tehditlere karşı yürütülecek mücadelenin de çok boyutlu olmasını gerekli 

kılmaktadır. Terörle mücadelede noktasında zaman zaman hem yurtiçinde hem de yurtdışında 

operasyonlar düzenlenmektedir. Terörle etkin mücadele kapsamında yeni uluslararası veya 

ulusal düzlemin en önemli unsurlarından biri ise, kamuoyu oluşturmaktır. Terörle mücadele 

sürecinde hem iç hem de dış kamuoylarının gerçekçi ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve 

ikna edilmesi önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla akıllıca yürütülecek bir milli güvenlik 

politikası, askeri, teknolojik, ekonomik vb. gücün yanı sıra yumuşak güç ve algı yönetimi 

çalışmalarını da kapsamalıdır. Bu noktada kamu diplomasisi veya algı yönetimi, doğru 

bilgilendirmenin ve iknanın önem kazandığı yenidünya düzeninde önemi giderek artan bir 

kavram haline gelmiştir. Diğer bir anlatımla, algı yönetimi, askeri faaliyetlerin merkezinde yer 

alan bir unsur olarak hem orduların hem de teröristlerin sıklıkla başvurduğu bir araç haline 

gelmiştir. Algı yönetiminin askerî operasyonlar için kilit bir rolü vardır. Yani algı yönetimi, 

askeri başarı için bir anahtardır. Fakat algı yönetiminde aktör olarak devletlerin tek başlarına 

istenen sonucu elde etmeleri çok zordur. Bu yüzden algı yönetişimi çerçevesinde, kamu ile 

birlikte sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, üniversite ve araştırma merkezlerinin, 

medyanın, kanaat önderleri ve benzerinin, devletin resmi iç/dış güvenlik politikalarını 

destekleyecek ve güçlendirecek şekilde hareket etmeleri gerekir. Bu kapsamda bu çalışmada, 

Türkiye’nin milli güvenliği bağlamında olası yurtiçi ve yurtdışı terörle mücadele operasyonları 

algı yönetişimi çerçevesinde ele alınacaktır. Algı yönetişimi kapsamında ilgili paydaşların olası 

yurtiçi ve yurtdışı harekât öncesi, esnasında ve sonrasında ne yapmaları, nelere dikkat etmeleri 

gerektiği ve hangi konularda algı manipülasyonları yapılabileceği konuları detaylı bir şekilde 

irdelenip bir dizi öneri sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Milli Güvenlik, Terörizmle Mücadele, Algı Yöneti(şi)mi, Kamu 

Diplomasisi. 
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PERCEPTION GOVERNANCE AND POSSIBLE OPERATIONS AT HOME AND 

ABROAD IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF TURKEY 

ABSTRACT 

 Traditionally, national security is considered as the protection of the state against all kinds of 

internal and external threats only through military power. In the contemporary sense national 

security, based on the principle that “States live only when its people are let live – live and let 

live”, takes the security of the State together with the security of human with the economic, 

health, food, individual, social, environmental and political security of the people. Therefore, all 

kinds of terrorist acts and threats affecting the state and all its citizens, which are a threat to the 

whole existence and survival of the country and which threaten the whole existence and survival 

of the country and which constitute a constant threat for the security of the people and the state, 

are also evaluated within the scope of national security. In this context, “national interests”, 

“threats” and “taking measures against threats” are important concepts that stand out in national 

security. The fact that the threats to national security gain many dimensions in terms of political, 

social and economic aspects necessitates multidimensional struggle against these threats. In this 

context, some operations are organized in the fight against terrorism both at home and abroad 

from time to time. One of the most important elements of the new international or national level 

within the scope of effective fight against terrorism is to form public opinion. In the fight 

against terrorism, it has become important to inform and convince both internal and external 

public opinion realistically and accurately. Therefore, a wise national security policy should also 

include soft power and perception management together with military, technologic economic 

etc. power. At this point, public diplomacy or perception management has become an 

increasingly important concept throughout the world where correct information and persuasion 

have gained importance. In other words, perception management has become a tool that is often 

used by both armies and terrorists as a central element of military activities. That is, perception 

management is a key to military success. But, it is very difficult for States as the actor in 

perception management to obtain the desired result on their own. Therefore, within the 

framework of perception governance, the public and civil society organizations, private sector, 

universities and research centres, media, opinion leaders and the like should act in a way to 

support and strengthen the State’s official internal / external security policies. In this study, 

possible operations against terrorism both at home and abroad in the context of national security 

of Turkey will be discussed in the framework of perception governance. In the context of 

perception governance, the issues of what stakeholders should do before, during and after the 

possible operations at home and abroad, what they should pay attention to and what perceptual 

manipulations can be made will be discussed in detail and a series of suggestions will be 

presented. 

Keywords: Turkey, National Security, Fighting Terrorism, Perception Governance, Public 

Diplomacy. 
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TURİZMDE GÜVENLİK ALGISININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ 

Prof. Dr. Ozan BAHAR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisat Bölümü, obahar33@gmail.com 

Kamil BİLEN 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisat Bölümü, kamilbilen06@gmail.com 

ÖZET 

 Turizm sosyal, kültürel ve ekonomik ve diğer boyutları ile çok önemli bir sektördür. 

Turizmin ülke ekonomisine etkisi; döviz gelirleri sağlaması, gayri safi milli hâsıla içindeki 

önemi, ödemeler dengesine katkısı, istihdam sağlaması ve çarpan etkisi gibi konularda ele 

alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Diğer sektörlerle karşılaştırdığımızda turizm çok hızlı 

gelişim gösteren bir sektördür.  

 Ödemeler bilançosunun cari işlemler hesabındaki uluslararası hizmetler kısmında yer alan 

turizm görünmeyen bir ihracat kalemidir. Bu nedenle ülkeye sağladığı döviz gelirleri ile dış 

açıklarının giderilmesine ve bütçe açıklarının finansmanına önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Turizm sektörü emek yoğun bir sektör olmasına rağmen sanayi sektörünün gelişmesine de katkı 

sağladığı bir gerçektir. Artan turist sayısı daha çok otel, ulaşım ve gayrimenkul kiralama gibi 

ihtiyaçları beraberinde getirecek ve bu yapılanmalar inşaat sektörünün de canlanmasına, bu 

sektördeki istihdam artışına neden olacaktır. 

 Turistlerde seyahatte çıkma fikri oluştuğunda gideceği yeri seçme konusunda çeşitli faktörler 

etkili olmaktadır. Bunların arasında çeşitli ihtiyaç ve beklentiler yer almaktadır. Turistlerin tatil 

yerini seçerken önceliklerinden bir tanesi de güvenliktir. İnsan doğasının en önemli 

gereksinimlerinden birisi kendini güvende hissetme ihtiyacı olduğu için güvensiz koşullar 

altında turizmden bahsetmek oldukça zordur. 

 Turizm meydana gelen olumsuzluklardan en kolay etkilenen hassas bir sektördür. Hiçbir 

insan turistik çekimi ne kadar güçlü olursa olsun, ya da ekonomik olarak ne kadar uygun olursa 

olsun kendini güvende hissetmediği bir ortamda tatil yapmak istemeyecektir. Turizmin duyarlı 

yapısı nedeniyle güvenliğe yönelik en küçük bir şüphe bile sektörü olumsuz yönde 

etkilemektedir. Gidilen yerde güvenlik içinde olabilme beklentisi ve inancı turizm mekânına 

yönelik seyahat kararlarında birinci derecede rol oynar.  

 Çalışma kapsamında turizmde güvenlik algısı ile ilgili öncelikle kapsamlı bir literatür 

taraması gerçekleştirilmiş, benzer konuda ulusal ve uluslararası alanda yazılan akademik 

çalışmalar taranmış farklı yazarlar tarafından aynı doğrultudaki çalışmalar ikincil veri kaynaklar 

incelenerek araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Bununla beraber araştırmanın 

verileri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Türkiye İstatistik 

Kurumu’ndan (TUİK) ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nden elde edilmiştir. Bu istatistiki 

veriler incelenerek bulgular elde edilmiştir.  

 Turizm sektörü ülke ekonomileri için sağladığı değer ve fayda her geçen gün daha fazla 

artmaktadır. Güvenlik algısı turistik bölgelerin seçiminde etkili olan en faktörler arasındadır. Bu 

önemini anlayan ülke ve firmalar turizmde güvenlik algısını pazarlama stratejisi haline 

getirmiştir. Bu çalışmamızın amacı turizm sektöründe güvenlik algısının önemini ortaya 

koyarak bunun Türkiye ekonomisi üzerine etkileri hakkında bulgular elde etmek ve bu bulgular 

sayesinde yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkarmaktır.  

mailto:kamilbilen06@gmail.com
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 Rekabet ortamının yaşandığı turizm sektöründe turistik bölgelerin tercih edilmesinde 

buradaki kalış sürecinde ve tekrar aynı bölgeyi tercih edilip edilmemesinde güvenlik algısının 

önemi bilinmesi rağmen Turizmde güvenlik algısı konusunda yapılan çalışmaların azlığı dikkat 

çekmektedir. Turizm ve güvenlik ilişkisi konusunda çeşitli çalışmalar söz konusudur. Ünlüönen 

ve Seçilmiş (2009) çalışmalarında İstanbul’u ziyaret eden turistlerin güvenlik algılarını turistlere 

uygulanan anket sonuçları ele alarak incelemiş, Yeşiltaş, Öztürk ve Türkmen (2008) 

çalışmalarında terör olaylarının turizm faaliyetlerine etkilerini ikincil veri kaynakları ve 

istatistiki bilgilerle incelemiştir. Kubilay (2006) çalışmasında Antalya’daki turistlere uygulanan 

anket ile turistlerin güvenliğe yönelik bakış açısını araştırmıştır. Aras (2017) çalışmasında 

turizmdeki güvenlik sorununu ele almıştır. Bununla birlikte turizm bir hizmet sektörü olduğu 

için ve insanların memnuniyetinin sağlanmasında pek çok unsur etkili olduğundan bu konuda 

sürekli yeni ve konunun farklı boyutlarını ele alan çalışmalar yapılması gereklidir. Bu noktadan 

hareketle 2015-2017 yılında ülkemizde yaşanan terör olayları ele alınmış yaşanan terör 

olaylarının Türkiye’ye gelen turist sayısına ve turizm gelirlerine olan etkisini incelenmiş ve elde 

edilen bulgular neticesinde turizmde güvenlik algısının Türkiye ekonomisine etkisi 

araştırılmıştır. Literatürde benzeri olmaması sebebi ile sonraki yıllarda yapılacak çalışmalara 

temel teşkil edebilecektir. Ayrıca bu çalışma analiz ile desteklenerek başka bir çalışmanın da 

konusu olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Turizm ve Güvenlik, Güvenlik Algısı. 

 

THE IMPACT OF SECURITY PERCEPTION IN TOURISM ON TURKEY'S 

ECONOMY 

ABSTRACT 

 Tourism is a very important sector with social, cultural and economic and other dimensions. 

The effects of tourism on the economy of the country; foreign currency income its importance 

in the gross national product, contribution to the balance of payments, employment and 

multiplier effect, such as issues are discussed and calculations are made. Compared to other 

sectors, tourism is a rapidly developing sector. 

 Tourism is an invisible export item in the international services section of the current 

account of the balance of payments. Therefore, it makes significant contributions to the 

elimination of foreign deficits and the financing of budget deficits with foreign currency 

revenues provided to the country. Although the tourism sector is a labor intensive sector, it is a 

fact that it contributes to the development of the industrial sector. The increasing number of 

tourists will bring more needs such as hotels, transportation and real estate rentals, and these 

structures will lead to the revival of the construction sector and the increase in employment in 

this sector. 

 When the idea of going out on a trip occurs in tourists, several factors are effective in 

choosing the destination. These include various needs and expectations. One of the priorities of 

tourists when choosing a holiday destination is safety. Because one of the most important 

requirements of human nature is the need to feel safe, it is difficult to talk about tourism under 

unsafe conditions. Tourism is the most sensitive sector that is most easily affected by 

adversities. No one will want to take a holiday in an environment where they do not feel safe, no 

matter how strong the attraction is, or how economically appropriate. Due to the sensitive nature 
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of tourism, even the smallest doubt of security negatively affects the sector. The expectation and 

belief of being in safety at the destination plays a primary role in the travel decisions for the 

tourist destination. Within the scope of the study, a comprehensive literature review was 

conducted about the perception of security in tourism, academic studies written in national and 

international fields were searched by different authors and studies in the same direction were 

examined by secondary data sources and the theoretical framework of the research was 

formed.Therewithal, the data of the research was obtained from the Ministry of Culture and 

Tourism of the Republic of Turkey, the Turkish Statistical Institute and the World Travel and 

Tourism Council. These statistical data were examined and the findings were obtained.  

 The value and benefit of the tourism sector for the economies of the country is increasing 

day by day. The perception of safety is among the most influential factors in the selection of 

tourist sites. Understanding the importance of this, countries and companies have made the 

perception of security in tourism a marketing strategy. The aim of this study is to reveal the 

importance of the perception of security in the tourism sector and to make findings about the 

effects of this on the Turkish economy and to reveal the work that needs to be done through 

these findings. 

 Although the importance of security perception is known in the tourism sector where there is 

a competitive environment during the stay process and whether or not the same region is 

preferred again, the lack of studies on the perception of security in tourism is remarkable. There 

are various studies on the relationship between tourism and security. Ünlüönen and Seçilmiş 

(2009) examined the security perceptions of tourists visiting Istanbul by considering the survey 

results applied to the tourists. Yeşiltaş, Öztürk and Türkmen (2008) examined the effects of 

terrorist incidents on tourism activities with secondary data sources and statistical information. 

Kubilay (2006) investigated the tourists' perspective on security with the survey applied to the 

tourists in Antalya. Aras (2017) examined the security problem in tourism. However, since 

tourism is a service sector and many factors are effective in ensuring the satisfaction of people, 

it is necessary to carry out studies on new and different aspects of the subject. From this point 

on, the effects of terror events in our country in 2015-2017 on the number of tourists coming to 

Turkey and tourism revenues were examined and as a result of the findings, the impact of the 

perception of security in tourism on the Turkish economy was investigated. Because it is not 

similar in the literature, it will be the basis for the studies to be conducted in the following years. 

In addition, this study may be the subject of another study supported by analysis. 

Keywords: Tourism Sector, Tourism and Security, Security Perception. 
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TERÖRLE VE SUÇLA MÜCADELEDE KOLLUĞUN SOSYAL MEDYA 

KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Mehmet KAPLAN 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademesi, Fakülte Dekanlığı, mehmetkaplan@jandarma.gov.tr 

ÖZET 

 1989 yılında www’nin (world wide web) kullanıma başlaması ve 1990’lı yılların sonunda ilk 

blogların ortaya çıkması ile sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. 2004 yılından itibaren ise 

facebook, youtube, flicker ve twitter gibi sosyal ağların kurulması ile büyük bir gelişim 

göstermiştir. Sosyal medya düşüncelerin, fikirlerin, deneyimlerin, durumların resim, mesaj ve 

video gibi iletişim yöntemleri ile paylaşıldığı internet tabanlı bir mecradır. Herkesin 

yaratıcılığına açık olması ve eşik bekçilerinin yok denecek kadar az olması, ana akım medyadan 

çok daha ucuz ve hızlı olması sosyal medyanın hızlı yaygınlaşarak tüm dünyayı kapsayacak 

hale gelmesine neden olmuştur. Sosyal medyada medya ve kullanıcıları arasında bir sınır 

olmadığı için herkes görüşlerini, fikirlerini, bilgilerini paylaşarak katılım sağlar, katkı yapar ve 

geri bildirimde bulunur. Bu nedenle kolaylıkla sosyal hareketler planlanarak, başlatılır ve 

yönetilebilir. Sosyal medyanın böyle bir mecra olmasının birçok faydasının yanında güvenlik 

açısından sakıncaları da mevcuttur. Çünkü paylaşımlar kaynağın amacına yönelik olarak 

içerisinde zararlı içerikleri de barındırabilmektedir. Özellikle zararlı bilgilerin belli bir denetim 

süzgecinden geçirilmeksizin paylaşılmasına aracılık etmesi nedeniyle, toplumsal düzen, istikrar 

ve güvenlik açılarından büyük riskler de taşımaktadır.  

 Büyük kitlelere ulaşabilme, kitlelerin davranışlarını etkileyebilme, duygu ve düşünceleri 

manipüle edebilme potansiyeli, bilginin kullanıcılar arasında hızlı akışı, multimedya ortamı ve 

ucuz olması sosyal medyayı terör örgütleri için uygun bir zemin haline getirmiştir. Öyle ki 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2004 yılında hazırlanan bir raporda tüm terör örgütlerinin en az 

birer tane web sitesinin bulunduğu belirtilmiştir. Terör örgütlerinin internet ve sosyal medyayı 

kullanımı bu alandaki gelişmelere paralel olarak ilerlemiştir.  

 Alanyazında ortaya konulan çalışmaların büyük çoğunluğu sosyal medyanın fayda ve 

zararları, terör örgütleri ile zararlı organizasyonların sosyal medyayı kullanmaları üzerinedir. 

Ülkemizde terör soruşturmanın daha iyi yürütülmesi ve örgütlerin yapacağı propagandaların 

tespit edilerek engellenmesi, terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla sosyal medyanın nasıl 

kullanılacağına dair yapılan çalışmalar nicelik olarak yetersizdir. Teröre karşı mücadelede 

teknolojinin etkin kullanılması hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını azaltabilir. Son 

dönemlerde gelişen teknoloji ile sosyal medya, kolluk kuvvetlerince de etkin olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünde İnternet Suçları ile 

Mücadele Amirliği 1997 yılında, Jandarma Genel Komutanlığında ise Bilişim Suçları Kısmı 

2004 yılında kurulmuştur. Bu birimler Emniyet Genel Müdürlüğünde 2011, Jandarma Genel 

Komutanlığında ise 2019 yılında Daire Başkanlığı seviyesine getirilmiştir. Ülkemizde geçmişte 

terör örgütleri ve suçla mücadelede kolluk kuvvetleri tarafından internet ve sosyal medyanın 

kullanımı reaktif bir anlayışla yürütülürken günümüzde ise proaktif anlayışa doğru bir yönelme 

başlamıştır.  

 Bu çalışmada terörle ve suçla mücadelede sosyal medyanın kolluk tarafından kullanılma 

şekli ile ilgili mevcut durum ortaya konulacaktır. Suçla mücadele etmede ve suçluların 

tespitinde sosyal medyanın kullanılmasındaki eksiklikler ve ihtiyaçlar nitel araştırma 

yöntemleriyle incelenmiştir. Görüşme yöntemine özellikle jandarma ve polis teşkilatlarında 

bilişim suçları ile mücadele kısımlarında çalışan veya çalışmış kişiler dâhil edilecektir. Elde 

edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz metodu ile analiz edilecektir.  

 Bu çalışma sonucunda elde edilecek bilgiler genel kolluğu oluşturan polis ve jandarmanın 

terör ve suçla mücadelede sosyal medyayı daha iyi kullanmasına ışık tutabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Merör, Suç, Jandarma, Polis. 
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EVALUATIONS OF THE SOCIAL MEDIA USE BY LAW ENFORCEMENT IN 

COMBATING TERRORISM AND CRIME 

ABSTRACT 

 The concept of social media emerged with the introduction of www (the world wide web) in 

1989 and the first blogs in the late 1990s. It developed with the establishment of social networks 

such as facebook, youtube, flicker and twitter since 2004. Social media is an internet-based 

medium where thoughts, ideas, experiences, situations are shared with communication methods 

such as pictures, messages and videos. Having been open to creativity for everyone, negligible 

gate keeping, cheaper and faster than mainstream media has caused social media to become 

widespread around the world. Since there is no limit between media and users on social media, 

everyone participates, contributes and gives feedback by sharing their opinions, ideas and 

information. Therefore, social movements can be easily planned, started and managed. In 

addition to many benefits of social media being such a medium, there are security drawbacks in 

many respects. Because the shares may contain harmful contents depending on the aim of the 

source. It also carries great risks in terms of social order, stability and security, especially as it 

mediates the sharing of harmful information without passing through a certain audit. 

 The ability to reach and influence the behavior of a large audience, to manipulate emotions 

and thoughts, rapid flow of information among users, the multimedia environment and its 

cheapness have made social media a suitable ground for terrorist organizations. In fact, a report 

that was published in the United States in 2004 stated that all terrorist organizations have at least 

one website. The use of internet and social media by terrorist organizations has progressed in 

parallel with the developments in this field. 

 Most of the studies in the literature are about the benefits and harms of social media and the 

use of social media by harmful organizations including terrorist organizations. In our country, 

studies to conduct terror investigations in a better way, to detect and prevent propaganda of 

terror organizations and to detect their members are insufficient. Effective use of technology in 

the fight against terrorism may reduce the limitation of rights and freedom. Recently, with the 

developing technology social media has started to be used effectively by law enforcement 

agencies. Within this scope, the Branch of Combating Internet Crimes at the General 

Directorate of Security was established in 1997 and the Informatic Crimes Section at the 

Gendarmerie General Command was established in 2004. These units were upgraded to become 

Directorates at the General Directorate of Security in 2011 and at the General Command of 

Gendarmerie in 2019. While the use of internet and social media in the fight against crime and 

terrorist organizations by law enforcement agencies has been carried out with a reactive 

understanding in the past, a trend towards proactive understanding has started in our country 

recently. 

 In this study, the current situation regarding the use of social media by law enforcement 

agencies in the fight against crime including terrorism will be revealed. The deficiencies and 

needs in the use of social media in the fight against crime and in the detection of criminals have 

been examined through qualitative research method. People who had worked or working on 

cyber crimes in gendarmerie and police organizations are included in this study. The data was 

analyzed with descriptive analysis method which is among the qualitative research methods. 

 The results of this study may shed light on the use of social media in the fight against 

terrorism and crime by the police and gendarmerie 

Keywords: Social Media, Terror, Crime, Gendarmerie, Police.  

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/widespread%20around%20the%20world
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GÜVENLİK VE SOSYAL MEDYA 

Cihad İslam YILMAZ 

Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, cihadislamylmz@gmail.com 

ÖZET 

 Teknolojinin gelişimi ve bilgiye erişimin kolaylaşması, beraberinde terör örgütlerinin de 

dönüşmesine neden olmuştur. Bilgi teknolojileri ve sosyal medya ile propaganda gücünü arttıran terör 

örgütlerine karşı yalnızca askeri alanda mücadele etmek etkili bir yöntem olmaktan çıkmıştır. DAEŞ 

gibi örgütlerin bir anda tüm dünyayı etkisi altına alabilmesinin esas nedeni operasyonel kapasiteleri 

değil, Hollywood yapımlarını aratmayan animasyon teknikleriyle istedikleri mesajı çok rahat bir şekilde 

verebilmeleridir. 

 Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve çevresinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin sosyal medya 

faaliyetlerini, bilgi teknolojileri kullanım kapasitelerini ve planlarını ortaya koymaktır. Nitel araştırma 

yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma için gerekli veriler, Türk Mahkemelerinin verdiği emsal 

kararlar, sosyal medya incelemesi ve ilgili doküman analizi ile elde edilmiştir. Çalışmamızda terörle 

mücadelede askeri müdahale dışı yeni konseptler ve istihbarat örgütlerinin rolüne değinilmiştir. Gerekli 

literatür taraması yapılarak, benzer konularda yazılmış akademik kaynakların incelenmesine yer 

verilmiştir. Ülkemiz üzerinde kanlı eylemler yapan DAEŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleri çalışma 

grubunu oluşturmuştur. Bu örgütlere ait sosyal medya hesapları, kullandıkları yazılımlar ve websiteler 

incelenmiştir.  

 Araştırmamızda terör örgütü DAEŞ’in propaganda aracı olarak yüksek teknolojiye sahip medya 

araçları kullandığı saptanmıştır. Özellikle toplumdan soyutlanmış, şiddet eğilimi ve sosyal kişilik 

bozukluğu olan kişilerin hedef olarak seçilip, sadist içeriklerle dünyanın her yerinden kolaylıkla terörist 

devşirdiği anlaşılmıştır. Azımsanamayacak sayıdaki DAEŞ terör örgütü mensubunun İslamiyet dışı 

dinlere mensup olması, örgütü bir arada tutan şeyin yalnızca dini söylemler olmadığını göstermektedir. 

Bu kapsamda örgüt sosyo-patalojik kişiler için bir çekim merkezine dönüşmüştür.   

 Şehir ve kırsallarda yapmış olduğu kanlı eylemlere ek olarak sosyal medya üzerinden yeni bir savaşa 

girişen terör örgütü PKK, özellikle twitter adlı sosyal medya sitesi üzerinde organize olarak 

sempatizanlarını konsolide etmeye çalışmıştır. Gerek etkili terörle mücadele, gerekse değişen toplum 

yapısı nedeniyle her geçen gün dağa katılım oranı düşen PKK, yürüttüğü kanlı savaşı sosyal medyaya 

kaydırmayı hedeflemiştir. Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı terör yapılanmasını, kendi 

topraklarını müdafa eden bir organizyon olarak göstermeyi başarmış, ancak bu algı Türkiye’nin yoğun 

çabaları ile boşa çıkmıştır.  

 Sonuç olarak terör örgütlerinin bilgi teknolojilerini salt propaganda aracı olarak kullanmadıkları 

tespit edilmiştir. Bir başka terör örgütü olan FETÖ, bilişim sektöründeki uzantıları ve yurtdışı 

bağlantıları nedeniyle bilgi teknolojilerini en aktif kullanan örgütler arasındadır. Örgüt 2013 yılında 

başlatmış olduğu yoğun eylemlerinde sosyal medyayı daima bir silah olarak kullanmıştır. Yasa dışı 

dinlemelerden montaj içeriklere varıncaya kadar her türlü siber faaliyeti illegal bir şekilde yürüten örgüt, 

kendisi için geliştirdiği kriptolu haberleşme yazılımı bylock ile bilgi teknolojilerinin terör örgütleri 

elinde ne denli tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini göstermiştir. İleri teknoloji kapasitesi ile yeni nesil 

espiyonaj faaliyeti yürüten FETÖ, elde ettiği verileri de kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 

teşebbüs etmiştir.  

 Terör örgütlerinin bilgi teknolojileri kullanımı uluslararası güvenlik problemi olup büyük internet 

şirketlerinin ve ülkelerin konuyu bu bağlamda ele alması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İstihbarat, Terör, Uluslararası Güvenlik, Sosyal Medya. 
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SECURITY AND SOCIAL MEDIA 

ABSTRACT 

 The development of technology and facilitating access to information have led to the 

transformation of terrorist organizations. Only military intervention is not enough to combat terrorist 

organizations. The main reason why organizations like ISIS can influence the whole world in an instant 

is not their operational capacity, but their ability to give the message they want with animation 

techniques that are similar to Hollywood productions. 

 The aim of this study is to reveal the social media activities, information technology usage 

capacities and plans of potential organizations that activate Turkey's environment. The data required 

for qualitative research methodology were obtained through Turkish judicial decisions, social media 

reviews and related research analyzes. In this study, new concepts and military roles in the fight against 

terrorism are mentioned. Necessary literature review was made and academic texts were used. PKK 

and FETO formed a working group of terrorist organizations. The social media list, software and 

websites of these organizations were evaluated. 

 In our study, it was found that ISIS, a terrorist organization, used high-tech media as propaganda. In 

particular, it has been understood that people who are isolated from society and who have a tendency to 

violence and social personality disorder can easily join deash from all over the world. The fact that a 

significant number of ISIS members belong to non-Islamic religions shows that there are not only 

religious discourses that hold the organization together. In this context, the organization has become a 

center of attraction for socio-pathological people. 

 In addition to the bloody acts of terror in the city and in the countryside, the terrorist organization 

PKK, which entered a new war on social media, managed to organize its sympathizers on twitter. 

participation in the mountain squad of the terrorist organization pkk every passing day is decreasing. 

For this reason, the terrorist organization pkk has made great efforts on social media to ensure that 

terrorism in Syria appears innocent. However, due to the efforts of Turkey, PKK failed. 

 As a result, it was found that terrorist organizations do not use information technologies only as 

propaganda tools. FETO, another terrorist organization, is one of the most active use of information 

technologies due to its extensions in the IT sector and international connections. In 2013, the 

organization has always used social media as a weapon in its intense activities. The organization 

conducts all kinds of cyber activities illegally from illegal eavesdropping to montage contents, and has 

shown how dangerous the information technologies can be in the hands of terrorist organizations with 

the cryptographic communication software bylock. FETO, which carries out a new generation of 

espionage activities with its advanced technology capacity, has attempted to eliminate the 

constitutional order by using the data obtained. 

 The use of information technology by terrorist organizations is a problem of international security. 

major internet companies and countries should address this issue in this context. 

Keywords: Intelligence, Terrorism, International Security, Social Media. 
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GÜVENLİKLEŞTİRME VE GÜVENLİK DIŞILAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK ENERJİ 

GÜVENLİĞİ SORUNSALI 

Dr. Öğr. Üyesi Azime TELLİ 

Mersin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, azimetelli@gmail.com 

ÖZET 

 Tarih boyunca ulusların ulusal stratejilerinin şekillenmesinde jeopolitik önemli bir rol oynamıştır. 

Enerji kaynakları, coğrafyanın kilit unsuru olup bu nedenle enerji jeopolitiği, pek çok unsurla birlikte 

enerji arz ve talep noktalarının konumu, transfer güzergahları ve enerji fiyatları gibi etki faktörlerini 

analiz etmektedir. Enerji kaynakları, jeopolitik gerçekliği değiştirebildikleri, güç kaynağı haline 

gelebildiği gibi bir yandan da büyük ölçüde kırılganlık göstererek kontrol ve etki kaynağı olabilir. Enerji 

kaynakları aynı zamanda hem ekonomik büyüme ve refahı, hem de ekonomik istikrarsızlık ve 

gerilemeyi destekleyebilir. Enerji arz ve talep ülkeleri arz kesintileri karşısında savunmasız olmakla 

birlikte enerji alanındaki jeopolitik analizlerin büyük çoğunluğu talep ülkelerine yönelik tehlikelere 

vurgu yapmakta ve arz ülkelerinin enerji kaynaklarını “silah” olarak kullanma olasılıklarına dikkat 

çekmektedir. Enerji güvenliği konsepti ağırlıklı olarak 2000’li yıllarda kullanılmaya başlanmış olmasına 

rağmen kavramın tanımı halen tartışmalı bir konudur. Enerji güvenliği, günden güne daha da karmaşık 

bir hal alan gelişmekte olan bir konsepttir.  

 Küresel enerji senaryosu değişmekte olup geleneksel enerji merkezlerinin yerini hızla gelişmekte 

olan pazarlar almaktadır.  Bu çalışmanın ana amacı, güvenlikleştirme teorisinin enerji çalışmalarına 

neden, nasıl ve hangi olası sonuçlarda uygulanabileceğini tartışmaktır. Kopenhag Okulu, belirli bir 

tehdittin elit aktörler tarafından güvenlik sorunu olarak adlandırıldığında neler olduğunu 

kavramsallaştırmak için güvenlikleştirme konseptini geliştirmiştir. Güvenlikleştirme, siyasi pratiklerin 

analizine yardım eden bir mekanizmadan daha fazlası olup genellikle Buzan ve Waever tarafından 

çalışılmıştır. Bu çalışmada yazar ilk olarak “enerji güvenliği” kavramının anlamını ele alıp diğer 

bağlamlardan nasıl farklılaştığını tartışacaktır. Güvenliğin ne olduğu ve nasıl çalıştığı konusunda 

Kopenhag Okulu, onun “söz edimi” olduğunu savunmaktadır. Sonuç olarak, güvenlik tanımlaması her 

zaman bir yerde güvenlik sorunu olduğu anlamına gelmemektedir. Kabul edilebilir bir güvenlikleştirme 

retoriği varsayımı enerji tedarik zincirinde (a) kritik önemde, (b) yüksek derecede savunmasız, (c) 

korunması mümkün unsurları göstermelidir. Başka bir deyişle, şu üç soruya ikna edici cevaplar 

vermelidir:  

 Ne korunmalıdır? 

 Hangi risklerden korunmalıdır? 

 Hangi anlamda? 

 Bu çalışmanın temel sonucu, güvenlikleştirme şemsiyesi altında mevcut teorik varsayımlar üzerine 

inşa edilmiş olup enerji, güvenlikleştirme yaklaşımının ampirik olarak çalışılmasına uygun bir yaklaşım 

sunmaktır. Çalışmada güvenlikleştirme kavramının teorik çerçevesi enerji güvenliği alanında vaka 

analizi yapmak üzere kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Güvenlikleştirme, Enerji Güvenliği, Jeopolitik, Kopenhag Okulu. 
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THE ISSUE OF ENERGY AS AN EXAMPLE OF SECURITIZATION AND 

DESECURATIZATION 

ABSTRACT 

 Throughout history, geopolitics has always played an essential role in national strategy. Energy 

resources are a key element of the States’ geography, therefore energy geopolitics analyses, among 

others, the influence of factors such as the location of energy supply and demand centres, transit routes 

or energy prices. Energy resources change geopolitical reality and can be a source of power, control or 

influence in exactly the same measure as it can represent a substantial vulnerability. It can, also, either 

promote economic growth and prosperity or economic instability and decline. Although both energy 

suppliers and energy consumers are vulnerable to supply disruptions, the majority of geopolitical 

analyses of energy emphasize the risk to consumer countries alone and the possibility of energy being 

used as an “energy weapon” by producing countries. Although the use of energy security has been 

gradually increasing in the 2000s, its definition is a contested issue. Energy security is an evolving 

concept that has become more complex over time. 

 The global energy scenario is changing and the traditional centres of demand are being overtaken by 

fast-growing emerging markets. The main aim of this paper is discussing why, how and with what 

possible results can securitization theory be applied to the domain of energy. The Copenhagen School 

developed the concept of ‘securitization’ to conceptualise what happens when particular threats are 

labelled as issues of security by elite actors. Securitization is more than anything else a mechanism that 

helps us analyse political practice and, more specifically, as Buzan et al. In this paper firstly the author 

discuss what ‘energy security’ means and how it differs from ‘security’ in other contexts. Securitization 

theory developed as an analytical framework to understand how issues become security, and the 

consequences of this process. It presents perhaps the most influential account of what security is and 

how it works. The Copenhagen School argued that security is a ‘speechact’. Consequently, the label 

‘security’ is not simply a reflection of a reality where something is a security issue.  It is based on the 

assumption that successful securitization rhetoric should identify an energy supply chain that can be 

portrayed as (a) critically important, (b) highly vulnerable, and (c) possible to protect. In other words, it 

should convincingly answer three questions: 

 What to protect? 

 From what risks? 

 By what means? 

 By the way, the main result of this paper is building on existing theoretical proposals under the 

“securitization” umbrella, propose a workable approach to studying energy securitization ampirically 

This article uses the theoretical framework of securitization in order to analyse the concurrent 

developments of energy security.  

Keywords: Securitaziton, Energy Security, Geopolitcs, Copenhagen School. 
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KRİTİK ALTYAPILAR VE TERÖRİZM: GÜVENLİKLEŞTİRME 

PERSPEKTİFİNDEN ABD VE AB ÖRNEKLERİ 

Dr. Hayrettin KÜPELİ 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Sürekli Eğitim Merkezi Komutanlığı, kupelihayrettin@gmail.com 

ÖZET 

 Devlet sistemlerinin işleyişinde büyük öneme sahip altyapılardan bazıları, arz ettikleri önem 

sebebiyle birçok ülke ve hatta uluslararası örgütler tarafından “kritik” olarak tanımlanmakta ve 

bunların korunmasına ve hizmetlerin her durumda devam etmesine yönelik stratejiler 

geliştirildiği görülmektedir. Söz konusu altyapılarda meydana gelecek aksaklıklar devletlerin 

vatandaşlarına sunması gereken güvenlik, özgürlük ve sağlık gibi her türlü hizmeti büyük 

oranda sekteye uğratabilmektedir. Bu açıdan kritik altyapılar toplumsal yaşamla çok yakından 

ilişkilidir. Bu hayati ilişkinin farkında olan uluslararası örgütlerin ve devletlerin uygulamalarına 

bakıldığında, kritik altyapıların korunması konusunun giderek artan bir oranda güvenlik 

politikaları içindeki yerini sağlamlaştırdığı ifade edilebilmektedir. 

 Kritik altyapılara yönelik tehditler, doğal veya insan kaynaklı olarak farklı şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir. Öte yandan kritik altyapıların korunması meselesine, Soğuk Savaş sonrası 

güvenlik ortamında en önde gelen tehditlerden birisi olan terörizm tehdidini esas alan bir 

yaklaşımla yapılacak çalışmaların, kritik altyapılar özelinde terör tehdidine karşı alınabilecek 

tedbirlerin geliştirilmesine katkı sunabileceği gibi bu tehditle mücadele konusunda daha etkin 

tedbirler geliştirilmesine de yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda dünya 

çapındaki uygulamalardan alınabilecek önemli dersler bulunduğu düşünülmektedir. Söz konusu 

altyapıların güvenlik alanına taşınmasındaki süreçlerin analizi sayesinde, izlenecek güvenlik 

politikaları ve stratejilere yardımcı olabilecek bazı prensipler ortaya konulmasının mümkün 

olduğu değerlendirilmektedir.  

 Yapılan değerlendirmeler ışığında kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması 

konusunda yardımcı olabilecek prensiplere ulaşma amacında olan bu çalışma, ancak mevcut 

uygulamaların analitik bir çerçevede incelenmesi sonucunda söz konusu prensiplere 

ulaşılabileceği varsayımıyla yapılandırılmıştır. Amaç doğrultusunda en uygun analitik çerçeveyi 

sunduğu değerlendirilen Güvenlikleştirme Teorisi kapsamında, kritik altyapıların terörizm 

tehdidi bağlamında nasıl güvenlik politikaları kapsamına dâhil olduğu incelenmiştir. Bu 

incelemede; kritik altyapıların korunması konusunda teori ve uygulama alanında belirli bir 

geçmişlerinin olması, farklı siyasi yapılanmalar arasındaki durumun da incelenmesine imkân 

sağlamaları ve uluslararası sistem üzerindeki etki alanlarının geniş olması gerekçeleriyle ABD 

ve AB, araştırmada incelenen iki analiz birimi olarak seçilmiştir.   

 Yapılan analiz temel olarak, yürütme organlarının araştırma kapsamındaki güvenlikleştirme 

söylemleri ve bu söylemlerin yasal metinler içindeki karşılıkları üzerinden yürütülmüştür. 

Çalışmada esas olarak kritik altyapılara yönelik terör tehdidinin güvenlikleştirilmesine 

odaklanılmaktadır. Bununla birlikte, genel olarak terörizm tehdidinin güvenlikleştirilmesinin de 

kritik altyapıların korunmasındaki güvenlik politikalarında etkili olduğu kabulüyle, bu 

kapsamdaki söylemler de araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Benimsenen yöntem nitel bir 

özellik arz etmektedir. Öte yandan analize dâhil edilecek dokümanların tespiti maksadıyla ilk 

aşamada ele alınan sekiz binden fazla doküman içinden analitik bir seçim süreci izlenmiştir.  
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 Bu süreç sonunda belirlenen dokümanlar üzerinden öncelikle güvenlikleştirme söylemleri 

incelenmiş, bu incelemeden elde edilen öncül kodlar ve anahtar kelimeler vasıtasıyla yasama 

organlarında söylemlerin nasıl karşılık bulduğu ve güvenlik politikalarındaki tematik değişimler 

tespit edilmeye çalışılmıştır. ABD analiz biriminde, Başkan Clinton döneminden günümüze 

başkanlık dönemleri bazında bir inceleme yürütülmüş, AB analiz biriminde ise ABD ile aynı 

dönemden başlamak kaydıyla günümüze kadar olan aralık tek seferde ele alınmıştır.  

 Analiz sonucunda, kritik altyapıların terörist saldırılardan korunması meselesinin, her iki 

analiz biriminde de farklı siyasi yapılanmalara sahip olmalarına rağmen güvenlik politikalarında 

önemli bir yer işgal ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, elde edilen sonuçlar bağlamında, kritik 

altyapıların terörist saldırılardan korunmasında izlenecek stratejilere yardımcı olabilecek 

prensipler de çalışmanın önemli bir sonucu olarak belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kritik Altyapıların Korunması, Terörizm, Güvenlikleştirme Teorisi, ABD, AB. 

 

CRITICAL INFRASTRUCTURES AND TERRORISM: A SECURITIZATION THEORY 

APPROACH TO USA AND EU 

ABSTRACT 

 Some of the infrastructures which are vital in governmental systems’ functions are being 

addressed “critical” due to their importance and we see some strategies are developed regarding 

protection of these critical infrastructures and resilience by many states and even some 

international organizations. Potential malfunctions in critical infrastructures threaten the basic 

services that governments expected to provide such as ensuring freedom, security and health. 

Thus, critical infrastructures are related to the social life closely. When we look at the 

implementations of states and international organizations which are quite aware of this vital 

relationship, it is possible to say that critical infrastructure protection (CIP) is gaining more 

importance day by day in security policies. 

 Threats to critical infrastructures may come in sight in different forms, originating from 

natural or man made causes. However, CIP studies focusing on terrorism which is one of the 

leading security threats in post Cold War security environment, could contribute to the 

precautions against terrorism threat by means of CIP as well as anti-terrorism policies generally. 

Within this scope, it is thought that there are important lessons in world wide implementations. 

By analyzing how critical infrastructures have been a part of securitized area, it could be 

possible to present some principles which woould assist security policies and strategies. 

 This study which aims to reach principles in CIP from terrorist attacks is structured on the 

assumption that these principles could only be designated by examining the current 

implementations analytically. Within the scope of Securitization Theory which is thought 

presenting the most appropriate framework, it is analyzed how critical infrastructures got 

involved in the security policies. USA and EU are being chosen as two main units of this 

analysis because of their experience by theoretical and executive means, and their significant 

influence on international system. Also these two units provide an opportunity to compare CIP 

from terrorist attacks in different political structures.  

 The analysis is conducted basically on the securitization discourses of executive bodies 

within the frame of this study and their reflections on legal documents. This study focuses on 
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the securitization of terrorist threat to critical infrastructures. However, it is asssumed that 

securitization of terrorism generally affects security policies on CIP. Thus, securitization 

discourses on terrrorism generally is included in the analysis. The adopted method of the study 

is mainly qualitative. Yet, in order to designate the ones which is involved in the analysis among 

more than eight thousand documents, an analytical elimination process is being followed. 

 After this elimination process, firstly securitization discourses are being examined on the 

designated documents, secondly it is analyzed how securitization discourses responsed in legal 

documents by the pre-codes and key words acquired from first phase. In second phase thematic 

changes in security policies are also being identified. In USA unit, analysis is conducted on 

presidential terms base from Clinton to present. In EU unit, the analysis is applied for the same 

period however the analysis term is taken as a whole. 

 Consequently, despite the differences in terms of political structure, it is identified that 

critical infrastructure protection from terrorist attacks is occupying an important place in 

security policies of both units of analysis. In addition, the principles which could help to 

develop effective security strategies and policies on critical infrastructure protection from 

terrorist attacks are presented as another important conclusion. 

Keywords: Critical Infrastructure Protection, Terrorism, Securitization Theory, USA, EU. 
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TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ OLARAK GÜVENLİKLEŞTİRME VE 

GÜVENLİKLEŞTİRME BİLEŞENLERİNİN SOSYO-PSİKOLOJİK NİTELİKLERİ 

Çağatay BALCI 

Milli Savunma Üniversitesi, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, cgtyblc@hotmail.com 

ÖZET 

 Geleneksel güvenlik yaklaşımına alternatif bir yaklaşım ve analiz çerçevesi geliştirme hedefi 

ile ortaya çıkan Kopenhag Okulu güvenliğe ilişkin başat paradigmayı sarsan perspektifler ortaya 

koymuştur. Bu doğrultuda askeri güç/güvenlik, devlet güvenliği olgularını merkeze alan ve 

temel parametreler olarak kabul eden geleneksel güvenlik paradigmasına karşı güvenliğin çeşitli 

sektörler bağlamında ele alınması gerektiğini (askeri, sosyal, ekonomik, siyasi, çevre), devlet 

dışı aktörlerin güvenlik olgusuna etkide bulunabilecek birimler olduğunu savunan Kopenhag 

Okulu, güvenliğe ilişkin bütünsel ve indirgemeci yaklaşıma bir alternatif arayışını yansıtmıştır. 

Güvenliğin bölgesellik boyutu ve karakterinin ön plana çıkarılması  (bölgesel güvenlik 

kompleksi) geleneksel güvenlik anlayışının uluslararası sistem ve güvenliği meta-yaklaşım 

biçiminde ele alan perspektifine karşı Kopenhag Okulu’nun ortaya koyduğu diğer bir alternatif 

analiz biçimidir.  

 Bununla birlikte, Kopenhag Okulu, güvenliğin algısal ve yapısal bir temelde 

değerlendirilmesi gerektiğini öne süren en önemli alternatif açıklama biçimini Güvenlikleştirme 

Teorisi bağlamında formülize etmiştir. Buna göre güvenlik, tehdit ve tehditle mücadele herhangi 

bir konu ya da objenin “olağanlık”, “tehlikesizlik” niteliklerinden ayrıştırılarak siyasal çözümün 

yetersiz kalacağı bir tehdit olarak algılanması süreci ile belirlenmektedir. Bu süreçte herhangi 

bir konunun ve objenin tehdit karakteristiğine sahip olduğunu ve dolayısıyla bu tehditle 

mücadele için siyaset-üstü olağanüstü tedbirlerin gerekli olduğunu savunan aktör veya aktörler 

ile bu savı kabul ederek söz konusu mücadele sürecine meşruiyet kazandıran aktör veya aktörler 

arasındaki etkileşim genel çerçeveyi oluşturmaktadır.  

 Güvenlikleştirme teorisinin, aktörlerin algısal özellikleri ve boyutlarına yapmış olduğu 

vurgu; aktörler arası etkileşimin algı paydaşlığı zemini bu teorinin sosyo-psikolojik bir boyuta 

sahip olduğunu göstermektedir. Güvenlikleştirme teorisi bağlamında gerçekleştirilen örneklem 

çalışmaları ve eleştirel yaklaşımlar büyük ölçüde, teorinin farklı bağlamlar içerisinde sunduğu 

görünümleri ortaya koymak veya teorinin eksiklik arz ettiğine inanılan yönleri ve boyutlarını 

sergileyerek aktörler ve diğer bileşenler hususunda yeni analiz biçimlerinin geliştirilmesi 

hedeflerine odaklanmışlardır. Fakat, bu çerçevede, güvenlikleştirme teorisinin sosyo-psikolojik 

bağlamı çoğu kez göz ardı edilmiştir. Güvenlikleştirme sürecinin aktörleri ve bileşenlerinin 

sosyo-psikolojik bağlamda ve zeminde ele alınması yüzeysellik gösteren veya tali nitelikli bir 

yaklaşım tarzıyla gerçekleştirilmiştir.  

 Bu çalışmada, güvenlikleştirme teorisinin işlevsel mekanizmasının zeminini oluşturan algısal 

etkileşim sosyo-psikolojik bir çerçevede ele alınmakta; güvenlikleştirme süreci bir tutum 

değişikliği süreci olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda güvenlikleştirme sürecinin 

bileşenleri ve bunlar arasındaki etkileşim, tutumlar ve tutum değişikliği zemininde incelenmiş; 

bu zeminde güvenlikleştirme sürecine işlevsellik kazandıran adına güvenlikleştirici ve işlevsel 

aktörler, referans objesi, söz edimi ve kolaylaştırıcı koşullar gibi bileşenlerinin hangi niteliklere 

sahip oldukları durumlarda güvenlikleştirme süreçlerine uygun bağlamların ortaya çıktığı 

sorusuna yanıt aranmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak tutumlar ve tutum değişikliğine ilişkin 
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olarak sosyal psikolojinin sunduğu teorik perspektifler açıklanmaya çalışılmıştır. Tutum 

değişikliği adına mesaj kaynağının sahip olması gereken başat nitelikler (güvenilirlik, 

uzmanlık/yetkinlik, niyet vb.), tutum değişikliğine yönelik mesajın taşıması gereken özellikler 

(korku öğesi, çevreleme etkisi vb.) bu bağlamda kuramsal zeminde açıklanmaktadır. Ardından 

güvenlikleştirme teorisi ve güvenlikleştirme sürecinin bileşenleri (güvenlikleştirici aktör, 

referans objesi, söz edimi, alımlayıcı kitle, kolaylaştırıcı koşullar) güvenlikleştirme kuramı 

çerçevesinde tanımlanmaya ve ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak bu bileşenlerin 

güvenlikleştirme sürecini ortaya çıkaran zemin ve tutum değişikliği çerçevesinde sahip oldukları 

nitelikler değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirmede, tutum değişikliği çerçevesinde 

güvenlikleştirici aktörlerin konumları ve uzmanlık-güvenilirlik algıları, referans objeleri ve söz 

ediminin korku uyarımı ve hayatiyet imgelerine sahip olup olmadıkları, alımlayıcı kitlenin 

mevcut tutumlarına bağlılık düzeyleri ve gerçek tutumun gizlenmesi gibi bir dizi belirleyici 

faktörün varlığı saptanmışır. Bu değerlendirme sonucunda güvenlikleştirme süreçlerinin hangi 

sosyo-psikolojik koşullarda gerçekleşebileceğinin tespitinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenlikleştirme, Tutum, Nitelik, Tutum Değişikliği, Bileşen. 

 

SECURITIZATION AS ATTITUDE CHANGING AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

ATTRIBUTES OF SECURITIZATION COMPONENTS 

ABSTRACT 

 The Copenhagen School, which emerged with the aim of developing an alternative approach 

and analysis framework to traditional security approach, revealed perspectives that shook the 

dominant paradigm of security. In this respect, military power / security should be considered 

within the context of various sectors (military, social, economic, political, environmental) 

against the traditional security paradigm which accepts the state security phenomena as the main 

parameters and it is the units that can affect the security phenomenon of non-state actors. The 

defending Copenhagen School reflects its search for an alternative to the holistic and reductive 

approach to security. The regional dimension and character of security (the regional security 

complex) is another alternative form of analysis that the Copenhagen School reveals against the 

perspective of traditional security as a meta-approach to international system and security. 

 However, the Copenhagen School has formulated the most important form of alternative 

explanation, suggesting that security should be evaluated on a perceptual and structural basis, in 

the context of the Theory of Security. According to this, security, threat and threat struggle is 

determined by the process of perceiving any subject or object as a threat that the political 

solution will be insufficient by separating from the political probabilities and ”non-threatening“ 

qualities. In this process, the actors or actors who claim that any subject and object have the 

characteristic of threat, and therefore the extra-political extraordinary measures are necessary to 

combat this threat, and the interaction between actors or actors who legitimize the struggle 

process by accepting this argument constitutes the general framework. 

 The emphasis of the theory of securitization on the perceptual characteristics and dimensions 

of actors; The basis of the perception stakeholder interaction between actors shows that this 

theory has a socio-psychological dimension. Sampling studies and critical approaches in the 

context of the theory of securitization have largely focused on the views that the theory presents 

in different contexts or the development of new forms of analysis of the actors and other 
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components by demonstrating the aspects and dimensions of the theory which are believed to be 

incomplete. In this context, however, the socio-psychological context of the theory of 

securitization has often been ignored. In the socio-psychological context, the actors and 

components of the securitization process were dealt with in a superficial or subordinate 

approach. 

 In this study, perceptual interaction that forms the basis of the functional mechanism of 

securitization theory is discussed in a socio-psychological framework; The securitization 

process is considered as a change of attitude. In this context, the components of the 

securitization process and the interaction between them were examined on the basis of attitudes 

and attitude changes; In this context, in order to give functionality to the securitization process, 

it was sought to answer the question of the qualifications of the components such as securitizing 

and functional actors, reference object, verb and facilitating conditions and appropriate contexts 

for the securitization processes emerged. In this respect, firstly, the theoretical perspectives 

presented by social psychology regarding attitudes and attitude change have been tried to be 

explained. In this context, the dominant qualities (reliability, expertise / competence, intention, 

etc.) that the message source should have on behalf of the change of attitude (the fear element, 

the effect of containment, etc.) are explained on a theoretical basis. Then, the theory of 

securitization and the components of the securitization process (securitizing actor, reference 

object, verb, receptive mass, facilitating conditions) were tried to be defined and put forward 

within the framework of securitization theory. Finally, the qualifications of these components 

within the framework of the ground and attitude change that led to the securitization process 

were evaluated. In this assessment, the position of security actors within the framework of 

attitude change and their perceptions of expertise and reliability, reference objects and whether 

the word has fear stimulation and vitality images, the level of commitment to the existing 

attitudes of the receptive mass and the existence of a number of determining factors are 

determined. As a result of this evaluation, it is aimed to determine the socio-psychological 

conditions in which securitization processes can take place. 

Keywords: Securitization, Attitude, Quality, Attitude Changing, Component. 
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ÖZET 

 1990’lı yıllardan sonra dünyada çokuluslu şirketler, ulusötesi suç örgütleri ve terör grupları gibi 

devlet dışı aktörler dünya siyasetindeki önemli aktör olarak kamuoyunun dikkatini çekmeye başlamıştır. 

Bu durum Afrika kıtasında da geçerlidir. Afrika’daki çatışmalarda El-Kaide ve El-Şebab gibi 

uluslararası terör örgütleri aktif rol oynamakta ve Afrika siyasal hayatında oldukça önemli gündemi 

oluşturmaktadır. Özellikle Batı Afrika’da faaliyet gösteren Boko Haram 2010’lı yıllarında IŞİD’in 

yükselmesiyle birlikte bölge ülkeleri için büyük tehdit olarak görülmekte ve bu örgüte karşı Afrika 

ülkelerinin dışında Amerika ve Avrupa ülkeleri gibi yabancı devletler ve uluslararası örgütler de işbirliği 

yoğunlaştırmaktadır. Fakat günümüze kadar yapılan çalışmaların çoğu Boko Haram tarafından yapılan 

insan haklarına karşı ihlalleri ve bu örgüte karşı mücadele sürecindeki işbirliğine odaklanmakta ve bu 

meselesinin temelinde yatan bölge ülkeler içindeki çıkar çatışmaları ve ülkelerin yapısal sorunları 

neredeyse hiç tartışılmamıştır. Bu çalışmanın sorusu neden Boko Haram meselesinin uzun zamandır 

çözülmediğine dair sorudur ve  özellikle “Nijerya içindeki çıkar çatışmalarının Boko Haram meselesine 

etkisi” ve “bölge ülkelerinin dünya, özellikle Batı ülkelerinin dikkatini çekmek için Boko Haram 

meselesini kullanması” noktalarına odaklanacaktır.  

 Bu çalışmanın sağlayacağı katkılardan bahsedersek, ilk olarak bu çalışma Türkiye’deki Afrika 

çalışmalarına, özellikle Afrika ülkelerinin siyasal yapısı hakkında yeni bir bakışı sağlayacaktır. 

Gerçekten de Türkiye’de Afrika ile ilgili yayınlar yavaş yavaş artmakta olsa da, Türkiye’de yayınlanan 

Afrika ile ilgili eserler ancak Ahmet Kavas’ın “Geçmişten Günümüze Afrika” ve “Osmanlı-Afrika 

İlişkileri”, İsmail Ermağan editörlüğündeki “Dünya Siyasetinde Afrika” serisi ve Hasret Çomak 

editörlüğündeki “Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı” gibi kitaplardır 

ve sayısı da halen yetersizdir. Böylece bu çalışma Afrika’nın güncel siyasal durumunu ve Batı Afrika, 

özellikle Nijerya’nın siyasi yapısını anlamak için önemli katkı sağlayacaktır. 

 Bu çalışmanın katkısı terörizm ile ilgili çalışmaları için de olacaktır. Genel olarak dünyadaki 

akademisyenlerin terörizme ilgili çalışmaları genel olarak El-Kaide ve IŞİD gibi Ortadoğu’daki terör 

örgütlerine odaklanmakta ve El-Şebab ve Boko Haram gibi Afrika’daki örgütler nispeten göz ardı 

edilmiştir. Ayrıca Boko Haram kendisi ancak son zamanlarda gündeme geldiğinden dolayı da Boko 

Haram ile ilgili çalışmaların sayısı henüz yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Bundan dolayı bu çalışma Boko 

Haram başta olmak üzere Afrika’daki uluslararası terörizm ile ilgili çalışmalara yeni bir bakış 

sağlayacaktır. 

 Üçüncü olarak, bu çalışma uluslararası ilişkiler disiplinindeki inşacılık, özellikle Kopenhag okulunun 

ileri sürdüğü “güvenlikleştirme” teorisine vaka çalışması olarak katkı sağlayabilir. Bu teori, başta Boko 

Haram olmak üzere uluslararası terörizm üzerindeki akademik tartışmaları önemli derece de etkilemiştir. 

Boko Haram Meselesi’nin zor çözümünün sebepleri olarak Nijerya’daki dinler-etnisiteler arası güç 

mailto:krmbay@gmail.com
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kavgaları ve uluslararası yardıma yönelik bölge ülkelerinın politikası da olduğundan dolayı bu meseleye 

inşacılık-Kopenhag Okulu perspektiviyle bakmak sorunun daha iyi şekilde anlayabilmemize yol 

açacaktır. 

 Bu çalışma genellikle Kopenhag Okulu’nun ileri sürdüğü “güvenlikleştirme” teorisine dayanarak 

Boko Haram meselesini inceleyecektir. Bu terör örgütlerle ilgili birinci el kaynaklarına saha çalışmaları 

gibi yollarla ulaşmak neredeyse imkânsızdır ve bu konuyla ilgili ikinci el kaynakları da “Afrika 

Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı” kitabı içindeki Aşkın İnci Sökmen 

Alaca’nın makalesi gibi nispeten az sayıda mevcuttur. Dolayısıyla bu çalışmada ikinci el kaynaklarından 

başka CIA ve Japonya Kamu Güvenlik Ajansı gibi kurumların yayınladığı bilgilerden yararlanarak 

analizler yapılacaktır. 

 Bu çalışmanın yapısını açıklarsak, birinci bölümde Boko Haram’ın tarihsel arka planı ve ona karşı 

yürütülen çalışmalar hakkında kısa bilgi verilecektir. İkinci bölümde Boko Haram meselesinin 

çözülmesini engelleyen unsur olarak Nijerya’daki etnik-dini çatışmalarına odaklanacaktır. Üçüncü 

bölümde diğer engel olarak Nijerya ve bölge ülkelerinin uluslararası yardıma yaklaşımı incelenecektir. 

Sonuç bölümünde ise bu üç bölüm özetlenerek Nijerya’daki iktidar kavgasında Boko Haram’ın bir araç 

olarak kullanıldığından dolayı Nijerya hükümeti ve bölge ülkelerinin Boko Haram meselesinin 

çözülmesini her zaman istemediği ve uluslararası kamuoyunun dikkatini bölge ülkeleri üzerinde 

odaklandırarak sürekli yardımı almak için onların Boko Haram meselesini Batı ülkelerine yönelik 

güvenlikleştirdiği vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Boko Haram, Güvenlikleştirme, Uluslararası Yardım, Nijerya, Dinler arası 

Çatışma. 

 

THE ISSUE OF BOKO HARAM AS A CASE OF  SECURITIZAITON: ANALYZING BOKO 

HARAM AS THE STRUCTURAL PROBLEM OF THE AFRICAN STATES 

ABSTRACT 

 After the end of the Cold War in the beginning of 1990s, non-state actors such as multinational 

companies, transnational criminal organizations and terrorist groups came to draw the attention of 

international public in the world politics. This situation is valid al so in Africa. International terrorist 

groups such as El-Qaeda and El-Shabab are playing an important role in conflicts in Africa and created 

very important agenda in the African political life. In particular, Boko Haram, active in the West Africa, 

is seen as an important threat for state in the region and foreign states such as the United States and the 

European states and international organizations as well as the African states are also developing 

cooperation against the group. However, many of the works conducted until today focus on the 

infringements of human rights by Boko Haram and international cooperation in the process of the 

struggle against the group and the structural problems of the states in the region, which form the basis of 

this terrorism issue, have not been discussed. The research question is why the issue of Boko Haram has 

not been resolved for a long time and this work especially focuses on these two points:  “the influence of 

political conflict in Nigeria on the issue of Boko Haram” and “Nigeria’s and regional states’ using the 

issue of Boko Haram in order to draw attention of world, especially the Western states”. 

 If we refer to the possible contribution of this work, at first, this work will provide a new perspective 

with African studies in Turkey, especially studies on the political structures of the African states. In fact, 

although the number of articles and books on Afrika is gradually increasing in Turkey, the works on 

Africa in Turkey are only the books such as Ahmet Kavas’s books of  “Geçmişten Günümüze Afrika” 
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and “Osmanlı-Afrika İlişkileri”, the series of “Dünya Siyasetinde Afrika” edited by İsmail Ermağan and 

“Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı” edited by Hasret Çomak and 

its number is still insufficient. In this way, this work will contribute to our understanding the current 

situation of Africa, especially Nigeria’s political structure. 

 The contribution of this work will also be for the studies on terrorism. Generally, the works of 

academic persons on terrorism in the world focus on the terrorist groups in the Middle East such as El-

Qaeda and ISIL and ignored the groups in Africa such as El-Shabab and Boko Haram. Besides, because 

Boko Haram itself came to be discussed as agenda in the recent time, the number of works on Boko 

Haram is still limited. Therefore, this work will provide a different perspective with the studies on 

international terrorism in Africa.  

 Thirdly, this work will be a case study of constructivist theory, particularly the theory of 

securitization suggested by the Kopenhagen school. The theory of securitization affected the academic 

controversy on the international terrorism issue to an important degree and enables us to understand the 

issue of Boko Haram, because the conflict between different religious-ethnic groups and Nigeria’s 

policy towards international aid also maket he resolution of the issue difficult.  

 This work will deal with the issue of Boko Haram on the basis of the theory of securitization 

suggested by the Kopenhagen School. It is almost impossible to obtain primary resources on this 

terrorist group through ways such as fieldworks and the number of secondary sources on this topic such 

as Aşkın İnci Sökmen Alaca’s article in the book of “Afrika Politikası: 21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve 

Demokrasi Arayışı” is also small. Thus, we use the information published by the state institutions such 

as CIA and the Public Security Intelligence Agency of Japan as well as secondary sources and analyze 

it.  

 As for the structure of this work, the Chapter One will provide short information about Boko 

Haram’s historical background and the international efforts against it. The Chapter Two focuses on the 

religious-ethnic conflict in Nigeria as the element preventing the resolution of the issue. The Chapter 

Three analyzes Nigeria’s and region states’ policy towards international aid. At the part of conclusion, 

these three chapters will be summarized and we will emphasize that the Nigerian government do not 

always want the resolution of the issue of Boko Haram because Boko Haram is used as a tool in the 

conflict over political power in Nigeria and that Nigeria and regional states securitize the issue to keep 

the attention of international society on themselves and to obtain international aid continuously.  

Keywords: Boko Haram, Securitization, International Aid, Nigeria, Interreligious Conflict. 
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ABSTRACT 

 Terrorists use the internet for a variety of operational purposes, but cyber security and 

radicalisation are connected primarily through terrorist propaganda. The term 

cybersecurity seems to suggest that by increasing cyber security, radicalisation can be 

reduced. That is true only to a certain extent. The problem with most contemporary 

studies on the topic is that researchers have been mesmerised by the means of spreading 

propaganda rather than the message that it contains.  A brief historical survey indicates 

that terrorists, have always found ways to spread their propaganda and states have always 

attempted but failed to prevent them. 

 This paper proposes that the link between terrorist propaganda and radicalisation needs 

to be understood alongside the various means used by terrorists throughout history. While 

it is important and necessary to find ways of increasing cyber security in order to frustrate 

the spread of terrorist propaganda, it is equally important to recognise the limitations 

involved. Doing so permits a more nuanced understanding of the problem and the 

identification of more creative solutions to preventing the threats involved. 

Keywords: Cyber Security, Radicalism.. 
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